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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:55776-2023:TEXT:PL:HTML

Polska-Gruszki: Usługi leśnictwa
2023/S 020-055776

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne - Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Browsk 
w Gruszkach
Krajowy numer identyfikacyjny: 050026271
Adres pocztowy: Gruszki 10, 17-220 Narewka
Miejscowość: Gruszki
Kod NUTS: PL841 Białostocki
Kod pocztowy: 17-220
Państwo: Polska
E-mail: browsk@bialystok.lasy.gov.pl 
Tel.:  +48 856858344
Faks:  +48 856858677
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.browsk.bialystok.lasy.gov.pl/

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://www.platformazakupowa.pl/pn/lasy_browsk
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Jednostka organizacyjna Skarbu Państwa nieposidająca osobowości prawnej - Lasy Państwowe

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Gospodarka Leśna

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Browsk w Gruszkach w roku 2023 - 
postępowanie III
Numer referencyjny: SA.270.01.2023.PD

II.1.2) Główny kod CPV
77200000 Usługi leśnictwa

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi
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II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 
1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 672 – „Ustawa o lasach”) 
obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, usuwania drzew niebezpiecznych będących zagadnieniem 
ochrony przyrody, ochrony przeciwpożarowej, oraz gospodarki łąkowo - rolnej do wykonania na terenie 
Nadleśnictwa Browsk w Gruszkach w roku 2023.
Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, 
usuwania drzew niebezpiecznych będących zagadnieniem ochrony przyrody, ochrony przeciwpożarowej, oraz 
gospodarki łąkowo- rolnej

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 642 578.71 PLN

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Browsk w Gruszkach w roku 2023 - 
postępowanie III - pakiet I
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
77211100 Usługi cięcia drewna
77211300 Usługi selekcji drzew
77211400 Usługi wycinania drzew
77211500 Usługi pielęgnacji drzew
77230000 Usługi doraźne dotyczące leśnictwa
77231000 Usługi gospodarki leśnej
75251120 Usługi ochrony przeciwpożarowej lasów

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL84 Podlaskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Browsk w Gruszkach, 
leśnictwa: Pasieki, Olchówka, Lewkowo, Łańczyno

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 
1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 672 – „Ustawa o lasach”) 
obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, usuwania drzew niebezpiecznych będących zagadnieniem 
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ochrony przyrody, ochrony przeciwpożarowej, oraz gospodarki łąkowo- rolnej do wykonania na terenie 
Nadleśnictwa Browsk w Gruszkach w roku 2023.
Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, 
usuwania drzew niebezpiecznych będących zagadnieniem ochrony przyrody, ochrony przeciwpożarowej, oraz 
gospodarki łąkowo- rolnej wynikające z Załącznika nr 2 do SWZ, na który składają się:
Załącznik nr 2.1. – planowany rozmiar prac;
Załącznik nr 2.2. - szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji;
Załącznik nr 2.4.1. - informacja o charakterze pielęgnacji lasu (strefy dla wykaszania chwastów);
Zakresy rzeczowe zestawione w załącznikach wchodzących w skład załącznika nr 2 mają charakter 
szacunkowy.
Standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 
3 do SWZ, na który składają się:
Załącznik nr 3.1. „Opis standardu technologii wykonawstwa prac leśnych" przyjęty decyzją nr 34 Dyrektora 
Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania „Opisu 
standardu technologii wykonawstwa prac leśnych" w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych wraz ze 
zmianami wprowadzonymi decyzjami zmieniającymi;
Załącznik nr 3.2. Opis standardu technologii wykonawstwa prac leśnych w Regionalnej Dyrekcji Lasów 
Państwowych w Białymstoku przyjęty decyzją nr 11 /2022 Dyrektora Regionalnego Lasów Państwowych z 
dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania ,,Regionalnego Opisu Standardu Technologii 
Wykonawstwa Prac Leśnych - 2022„
Określony Załączniku nr. 3.1. do SWZ i w Załączniku nr 3.2. do SWZ szczegółowy opis standardu technologii 
wykonywania poszczególnych prac leśnych (czynności) stanowi podstawę określenia wymagań jakościowych 
odnoszących się do elementów składających się na przedmiot zamówienia (Załącznik nr 2 do SWZ). Jeżeli 
czynność opisana w ww. załącznikach nie została przewidziana w opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 2 
do SWZ), to w tym zakresie postanowień Załącznika nr. 3.1. do SWZ i w Załącznika nr 3.2. do SWZ nie stosuje 
się.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 162 924.80 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy 
w stosunku do łącznej ilości wszystkich czynności wycenionych w każdej z pozycji kosztorysu ofertowego 
stanowiącego część Oferty („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą takie same (analogiczne) prace, jak opisane 
w SWZ i wycenione przez Wykonawcę w którejkolwiek z pozycji kosztorysu ofertowego stanowiącego część 
Oferty. W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiającego, mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub tylko jedna 
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z prac wskazanych w SWZ i wycenionych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część 
Oferty.
Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości, która nie będzie przekraczała 20 % Wartości 
Przedmiotu Umowy określonej zgodnie z § 10 ust 1 stanowiącego załącznik nr 12 do SWZ. Podstawą 
określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będą ceny jednostkowe 
poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.
Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy 
roszczenie o ich zlecenie.
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z Opcji w przypadku: (1) wystąpienia konieczności 
zwiększenia zakresu rzeczowego usług stanowiących przedmiot zamówienia w następstwie przyczyn 
przyrodniczych, klimatycznych, atmosferycznych bądź związanych z prawidłowym prowadzeniem gospodarki 
leśnej, (2) powierzenia Zamawiającemu nowych zadań gospodarczych lub publicznych, (3) braku możliwości 
wyłonienia z przyczyn obiektywnych wykonawców usług leśnych w ramach podstawowych trybów udzielania 
zamówień, celem zabezpieczenia niezbędnego wykonawstwa prac (na Obszarze Realizacji Pakietu) oraz (4) 
powierzania Wykonawcy prac stanowiących wykonawstwo zastępcze w stosunku do prac realizowanych przez 
innego wykonawcę (na Obszarze Realizacji Pakietu).

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
W post. mogą brać udział Wyk., którzy nie podlegają wykl. z post. w na podstawie art. 108 ust. 1 PZP
Dok. potwierdzające brak podstaw wykluczenia oraz potwierdzające spełnienie warunków udziału w 
postępowaniu wymieniono w sekcji III.1)
Podana w pkt II.2.6) Szacunkowa wartość zamówienia uwzględnia prawo opcji (20%)
Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia: 148 220,92 zł brutto

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Browsk w Gruszkach w roku 2023 - 
postępowanie III - pakiet II
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
77211100 Usługi cięcia drewna
77211300 Usługi selekcji drzew
77211400 Usługi wycinania drzew
77211500 Usługi pielęgnacji drzew
77230000 Usługi doraźne dotyczące leśnictwa
77231000 Usługi gospodarki leśnej
75251120 Usługi ochrony przeciwpożarowej lasów

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL84 Podlaskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Browsk w Gruszkach, 
leśnictwa: Rybaki, Krynica, Gnilec

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 
1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 672 – „Ustawa o lasach”) 
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obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, usuwania drzew niebezpiecznych będących zagadnieniem 
ochrony przyrody, ochrony przeciwpożarowej, oraz gospodarki łąkowo- rolnej do wykonania na terenie 
Nadleśnictwa Browsk w Gruszkach w roku 2023.
Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, 
usuwania drzew niebezpiecznych będących zagadnieniem ochrony przyrody, ochrony przeciwpożarowej, oraz 
gospodarki łąkowo- rolnej wynikające z Załącznika nr 2 do SWZ, na który składają się:
Załącznik nr 2.1. – planowany rozmiar prac;
Załącznik nr 2.2. - szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji;
Załącznik nr 2.4.1. - informacja o charakterze pielęgnacji lasu (strefy dla wykaszania chwastów);
Zakresy rzeczowe zestawione w załącznikach wchodzących w skład załącznika nr 2 mają charakter 
szacunkowy.
Standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 
3 do SWZ, na który składają się:
Załącznik nr 3.1. „Opis standardu technologii wykonawstwa prac leśnych" przyjęty decyzją nr 34 Dyrektora 
Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania „Opisu 
standardu technologii wykonawstwa prac leśnych" w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych wraz ze 
zmianami wprowadzonymi decyzjami zmieniającymi;
Załącznik nr 3.2. Opis standardu technologii wykonawstwa prac leśnych w Regionalnej Dyrekcji Lasów 
Państwowych w Białymstoku przyjęty decyzją nr 11 /2022 Dyrektora Regionalnego Lasów Państwowych z 
dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania ,,Regionalnego Opisu Standardu Technologii 
Wykonawstwa Prac Leśnych - 2022„
Określony Załączniku nr. 3.1. do SWZ i w Załączniku nr 3.2. do SWZ szczegółowy opis standardu technologii 
wykonywania poszczególnych prac leśnych (czynności) stanowi podstawę określenia wymagań jakościowych 
odnoszących się do elementów składających się na przedmiot zamówienia (Załącznik nr 2 do SWZ). Jeżeli 
czynność opisana w ww. załącznikach nie została przewidziana w opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 2 
do SWZ), to w tym zakresie postanowień Załącznika nr. 3.1. do SWZ i w Załącznika nr 3.2. do SWZ nie stosuje 
się.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 97 586.42 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy 
w stosunku do łącznej ilości wszystkich czynności wycenionych w każdej z pozycji kosztorysu ofertowego 
stanowiącego część Oferty („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą takie same (analogiczne) prace, jak opisane 
w SWZ i wycenione przez Wykonawcę w którejkolwiek z pozycji kosztorysu ofertowego stanowiącego część 
Oferty. W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiającego, mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub tylko jedna 
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z prac wskazanych w SWZ i wycenionych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część 
Oferty.
Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości, która nie będzie przekraczała 20 % Wartości 
Przedmiotu Umowy określonej zgodnie z § 10 ust 1 stanowiącego załącznik nr 12 do SWZ. Podstawą 
określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będą ceny jednostkowe 
poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.
Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy 
roszczenie o ich zlecenie.
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z Opcji w przypadku: (1) wystąpienia konieczności 
zwiększenia zakresu rzeczowego usług stanowiących przedmiot zamówienia w następstwie przyczyn 
przyrodniczych, klimatycznych, atmosferycznych bądź związanych z prawidłowym prowadzeniem gospodarki 
leśnej, (2) powierzenia Zamawiającemu nowych zadań gospodarczych lub publicznych, (3) braku możliwości 
wyłonienia z przyczyn obiektywnych wykonawców usług leśnych w ramach podstawowych trybów udzielania 
zamówień, celem zabezpieczenia niezbędnego wykonawstwa prac (na Obszarze Realizacji Pakietu) oraz (4) 
powierzania Wykonawcy prac stanowiących wykonawstwo zastępcze w stosunku do prac realizowanych przez 
innego wykonawcę (na Obszarze Realizacji Pakietu).

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
W post. mogą brać udział Wyk., którzy nie podlegają wykl. z post. w na podstawie art. 108 ust. 1 PZP
Dok. potwierdzające brak podstaw wykluczenia oraz potwierdzające spełnienie warunków udziału w 
postępowaniu wymieniono w sekcji III.1)
Podana w pkt II.2.6) Szacunkowa wartość zamówienia uwzględnia prawo opcji (20%)
Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia: 90 468.45 zł brutto

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Browsk w Gruszkach w roku 2023 - 
postępowanie III - pakiet III
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
77211100 Usługi cięcia drewna
77211300 Usługi selekcji drzew
77211400 Usługi wycinania drzew
77211500 Usługi pielęgnacji drzew
77230000 Usługi doraźne dotyczące leśnictwa
77231000 Usługi gospodarki leśnej
75251120 Usługi ochrony przeciwpożarowej lasów

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL84 Podlaskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Browsk w Gruszkach, 
leśnictwa: Nowosady, Przechody, Jelonka

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 
1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 672 – „Ustawa o lasach”) 
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obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, usuwania drzew niebezpiecznych będących zagadnieniem 
ochrony przyrody, ochrony przeciwpożarowej, oraz gospodarki łąkowo- rolnej do wykonania na terenie 
Nadleśnictwa Browsk w Gruszkach w roku 2023.
Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, 
usuwania drzew niebezpiecznych będących zagadnieniem ochrony przyrody, ochrony przeciwpożarowej, oraz 
gospodarki łąkowo- rolnej wynikające z Załącznika nr 2 do SWZ, na który składają się:
Załącznik nr 2.1. – planowany rozmiar prac;
Załącznik nr 2.2. - szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji;
Załącznik nr 2.4.1. - informacja o charakterze pielęgnacji lasu (strefy dla wykaszania chwastów);
Zakresy rzeczowe zestawione w załącznikach wchodzących w skład załącznika nr 2 mają charakter 
szacunkowy.
Standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 
3 do SWZ, na który składają się:
Załącznik nr 3.1. „Opis standardu technologii wykonawstwa prac leśnych" przyjęty decyzją nr 34 Dyrektora 
Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania „Opisu 
standardu technologii wykonawstwa prac leśnych" w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych wraz ze 
zmianami wprowadzonymi decyzjami zmieniającymi;
Załącznik nr 3.2. Opis standardu technologii wykonawstwa prac leśnych w Regionalnej Dyrekcji Lasów 
Państwowych w Białymstoku przyjęty decyzją nr 11 /2022 Dyrektora Regionalnego Lasów Państwowych z 
dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania ,,Regionalnego Opisu Standardu Technologii 
Wykonawstwa Prac Leśnych - 2022„
Określony Załączniku nr. 3.1. do SWZ i w Załączniku nr 3.2. do SWZ szczegółowy opis standardu technologii 
wykonywania poszczególnych prac leśnych (czynności) stanowi podstawę określenia wymagań jakościowych 
odnoszących się do elementów składających się na przedmiot zamówienia (Załącznik nr 2 do SWZ). Jeżeli 
czynność opisana w ww. załącznikach nie została przewidziana w opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 2 
do SWZ), to w tym zakresie postanowień Załącznika nr. 3.1. do SWZ i w Załącznika nr 3.2. do SWZ nie stosuje 
się.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 382 067.48 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy 
w stosunku do łącznej ilości wszystkich czynności wycenionych w każdej z pozycji kosztorysu ofertowego 
stanowiącego część Oferty („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą takie same (analogiczne) prace, jak opisane 
w SWZ i wycenione przez Wykonawcę w którejkolwiek z pozycji kosztorysu ofertowego stanowiącego część 
Oferty. W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiającego, mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub tylko jedna 
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z prac wskazanych w SWZ i wycenionych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część 
Oferty.
Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości, która nie będzie przekraczała 20 % Wartości 
Przedmiotu Umowy określonej zgodnie z § 10 ust 1 stanowiącego załącznik nr 12 do SWZ. Podstawą 
określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będą ceny jednostkowe 
poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.
Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy 
roszczenie o ich zlecenie.
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z Opcji w przypadku: (1) wystąpienia konieczności 
zwiększenia zakresu rzeczowego usług stanowiących przedmiot zamówienia w następstwie przyczyn 
przyrodniczych, klimatycznych, atmosferycznych bądź związanych z prawidłowym prowadzeniem gospodarki 
leśnej, (2) powierzenia Zamawiającemu nowych zadań gospodarczych lub publicznych, (3) braku możliwości 
wyłonienia z przyczyn obiektywnych wykonawców usług leśnych w ramach podstawowych trybów udzielania 
zamówień, celem zabezpieczenia niezbędnego wykonawstwa prac (na Obszarze Realizacji Pakietu) oraz (4) 
powierzania Wykonawcy prac stanowiących wykonawstwo zastępcze w stosunku do prac realizowanych przez 
innego wykonawcę (na Obszarze Realizacji Pakietu).

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
W post. mogą brać udział Wyk., którzy nie podlegają wykl. z post. w na podstawie art. 108 ust. 1 PZP
Dok. potwierdzające brak podstaw wykluczenia oraz potwierdzające spełnienie warunków udziału w 
postępowaniu wymieniono w sekcji III.1)
Podana w pkt II.2.6) Szacunkowa wartość zamówienia uwzględnia prawo opcji (20%)
Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia: 355 557,88 zł brutto

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru 
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Nie stawia się wymagań w zakresie dot.ww. zdolności.
W postępowaniu mogą brać udział Wyk., którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie 
zamówienia, zgodnie z art.108ust.1PZP Na podstawie: art.108ust.1pkt1)PZP Zam. wykluczy Wyk. będącego 
osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a)udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa 
lub przestępstwa skarbowego, zgodnie z w art.258 ustawy z dn.06.061997r.Kodeks karny-tekst 
jedn.Dz.U.z2022r.poz.1138z późn.zm.-„KK”
b)handlu ludźmi, zgodnie z w art.189aKK
c)o którym mowa w art.228-230a,art.250aKK, w art.46-48 ustawy z dn. 25.06.2010r. o sporcie(tekst 
jedn.Dz.U.z2020r.poz.1133oraz z 2021r.poz.2054) lub w art.54ust.1-4 ustawy z dn. 12.05.2011r. o refundacji 
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leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych-tekst 
jedn.Dz.U.z2021r.poz.523,1292,1559i 2054
d)finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art.165aKK, lub przestępstwo 
udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich 
pochodzenia, zgodnie z art.299KK
e)o charakterze terrorystycznym, zgodnie z art.115§20KK, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa
f)powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, zgodnie z art.9ust.2 ustawy z dnia 
15.06.2012r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 
terytorium RP-tekst jedn.Dz.U.z2021r.poz.1745
g)przeciwko obrotowi gospodarczemu, zgodnie z art.296-307KK, przestępstwo oszustwa, zgodnie z art.286 KK, 
przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, zgodnie z art.270-277dKK, lub przestępstwo skarbowe
h)o którym mowa w art.9ust.1i3 lub art.10 ustawy z dn. 15.06.2012r. o skutkach powierzania wykonywania pracy 
cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium RP-tekst jedn.Dz.U.z2021r.poz.1745
lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego
2)art.108ust.1pkt2)PZP Zam. wykluczy Wyk., jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego 
lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce 
komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, zgodnie z 
art.108ust.1pkt1)PZP
3)art.108ust.1pkt3)PZP Zam. wykluczy Wyk., wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną 
decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne 
lub zdrowotne, chyba że Wyk. odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, 
opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł 
wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności
4)art.108ust.1pkt4)PZP Zam. wykluczy Wyk., wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o 
zamówienia publiczne
5)art.108ust.1pkt5)PZP Zam. wykluczy Wyk., jeżeli Zam. może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych 
przesłanek, że Wyk. zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w 
szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007r. o ochronie 
konkurencji i konsumentów-tekst jedn.Dz.U.z2021r.poz.275, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski 
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali oferty lub wnioski niezależnie od 
siebie
6)art.108ust.1pkt6PZP Zam. wykluczy Wyk., jeżeli, w przypadkach, zgodnie z art.85ust.1PZP, doszło do 
zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wyk. lub podmiotu, który należy 
z Wyk. do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i 
konsumentów-tekst jedn.Dz.U.z2021r.poz.275
c.d. warunków udziału w postępowaniu w punkcie: III.1.2) w sekcji: Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania warunku udziału w postępowaniu 
w odniesieniu do warunku dot. sytuacji ekonomicznej. Warunek w odniesieniu do sytuacji finansowej, zostanie 
spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową nie mniejszą niż: 
Pakiet I-18000zł, Pakiet II-11000zł, Pakiet III-44000zł
c. d. warunków udziału w postępowaniu:
W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania 
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wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U.z2022r.poz.835–
Specustawa). Na podstawie:
1)art.7 ust. 1 pkt 1 Specustawy Zamawiający wykluczy Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w 
rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie 
wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Specustawy,
2)art.7 ust. 1 pkt 2 Specustawy Zamawiający wykluczy Wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w 
rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu 
(tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 
765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym 
od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę 
rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Specustawy,
3)art.7 ust. 1 pkt 3 Specustawy Zamawiający wykluczy Wykonawcę, którego jednostką dominującą w 
rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 
2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 
269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został 
wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym 
mowa w art. 1 pkt 3 Specustawy.
W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 5k rozporządzenia Rady (UE) Nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających 
w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.20214, str. 
1), w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany 
rozporządzenia (UE) Nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji 
destabilizujące sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1).
Na podstawie art. 5k ust. 1 w/w rozporządzenia Rady (UE) zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania 
wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, 
a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 
7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art.18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 
2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:
a)obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;
b)osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 
% należą do podmiotu, o którym mowa w lit.a) niniejszego ustępu; lub
c)osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o 
którym mowa w lit.a)lub b) niniejszego ustępu,
w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w 
sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10% wartości zamówienia
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w pkt 6.1-6.3 oraz w celu 
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt7.1. Wyk. zobowiązany jest 
złożyć wraz z ofertą:
a)oświadczenie Wyk. o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, złożone 
na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia-„JEDZ”, sporządzonego zgodnie ze 
wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji(UE) 2016/7 z 
dn. 05.01.2016r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia 
(Dz.Urz.UEseriaL2016r. Nr3,s.16). JEDZ stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia i spełnienie 
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warunków udziału w postępowania, na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zam. 
podmiotowe środki dowodowe
Treść JEDZ określona została w Zał. nr 4 do SWZ. JEDZ Wyk. sporządza, pod rygorem nieważności, w formie 
elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym)
W JEDZ należy podać następujące informacje:
-na potw. braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art.108ust.1pkt1)-2)PZP informacje wymagane 
w Części III lit.A JEDZ (w zakresie przestępstw o których mowa w art.115§20KK,art.165aKK, 
art.189aKK,art.228-230aKK, art.250aKK, art.258KK, art.286KK, art.299KK, przestępstwa skarbowe, art.46 
i art.48 ustawy z dn. 25.06.2010r. o sporcie, w art.54ust.1-4 ustawy z dnia 12.05.2011r. o refundacji leków, 
środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, art.9ust.2 
ustawy z dnia 15.06.2012r. o skutkach powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew 
przepisom na terytorium RP), informacje wymagane w Części III lit. C wiersz pierwszy JEDZ (w zakresie 
przestępstw, o których mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania 
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) 
oraz informacje wymagane w Części III lit. D JEDZ (w zakresie przestępstw, o których mowa w art.47 ustawy z 
dnia 12.05.2011 r. o sporcie, art.270-277d KK, art.296-307KK, z wyjątkiem art.299 KK)
-na potw. braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art.108ust.1pkt3)PZP–informacje w Części III lit. B 
JEDZ
-na potw. braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art.108ust.1pkt4)PZP–informacje wymagane w Części 
III lit. D JEDZ
-na potw. braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art.108ust.1pkt5)PZP–informacje wymagane w 
informacje wymagane w Części III lit. C wiersz czwarty JEDZ
-na potw. braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art.108 ust.1pkt6)PZP–informacje wymagane w Części 
III lit. C wiersz szósty JEDZ
-na potw. braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art.7ust.1pkt1-3 ustawy z dnia 13.04.2022r. o 
szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących 
ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U.z2022r.poz.835)–informacje wymagane w Części III lit D JEDZ
-na potw. spełnienia warunku udziału w postępowaniu dot. sytuacji finansowej – informacje nt. wysokości 
posiadanych środków finansowych lub zdolności kredytowej Wykonawcy, które należy podać w Części IV lit. B 
(pkt 6) JEDZ
-na potw. spełnienia warunku udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie 
potencjału technicznego – informacje nt. ilości ciągników, którymi dysponuje lub będzie dysponować Wyk., które 
należy podać w Części IV lit. C (pkt 9) JEDZ
c.d.potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania w sekcji: III.1.3) Zdolność techniczna i 
kwalifikacje zawodowe

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Warunek ten, w zakresie potencjału technicznego, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że 
dysponuje lub będzie dysponować: Pakiet I, II, III: co najmniej 1szt. ciągników, (dla każdego pakietu oddzielnie)
Warunek ten, w zakresie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, zostanie uznany 
za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować: Pakietu I, II, III: co najmniej 
2 osobami, które ukończyły z wynikiem pozytywnym szkolenie dopuszczające do pracy z pilarką zgodnie 
z § 21 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 161, poz. 1141) lub 
posiadające odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów albo 
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odpowiadające im uprawnienia wydane w innych Państwach Członkowskich Unii Europejskiej;(dla każdego 
pakietu oddzielnie)
c.d.potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania:
-na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej w 
zakresie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia – informacje nt. ilości osób które 
ukończyły z wynikiem pozytywnym szkolenie dopuszczające do pracy z pilarką zgodnie z §21 rozporządzenia 
Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu 
niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz.U. 2006r.Nr161,poz.1141) lub posiadających odpowiadające im 
uprawnienia wydane na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów albo odpowiadające im uprawnienia 
wydane w innych Państwach Członkowskich UE, które należy podać w Części IV lit. C (pkt 2) JEDZ.
We wskazanej części JEDZ należy podać informacje nt. danych personalnych (imię i nazwisko) osób 
skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, zakresu wykonywanych przez nich czynności, 
posiadanych kwalifikacji zawodowych, uprawnień (jeżeli są wymagane) oraz podstawy dysponowania, a w 
stosunku do osób nadzoru należy podać również ich wykształcenie.
Zgodnie z postanowieniami Załącznika I do Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 
stycznia 2016 r. ustanawiającego standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. 
Urz. UE seria L 2016 r. Nr 3, s.16) w przypadku, gdy zamówienia dzielą się na części (Pakiety) oraz warunki 
udziału w postępowaniu (nazywane w JEDZ kryteriami kwalifikacji) dla poszczególnych części są różne, należy 
wypełnić JEDZ dla każdej części (Pakietu).
b)oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw wykluczenia w zakresie, o którym mowa w art. 5k rozporządzenia 
Rady (UE) Nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami 
Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 
z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) Nr 833/2014 dotyczącego środków 
ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizujących sytuację na Ukrainie – (wzór oświadczenia 
Wykonawcy dotyczącego przesłanek wykluczenia z art. 5k rozporządzenia 833/2014 stanowi załącznik nr 5 do 
SWZ), Oświadczenie to powinno zostać sporządzone pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (tj. w 
postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym).
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 7.1. SWZ, 
Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty, działając na podstawie art.126ust.1PZP wezwie 
Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 
10 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:
a)informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych 
środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed 
jej złożeniem,
ciąg dalszy poniżej
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego 
podmiotowych środków dowodowych, o których mowa wyżej w pkt 9.2. lit c) SWZ, Wykonawca składa inne 
podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnienie opisanego przez 
Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji finansowej.
wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności 
odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 
posiadanych uprawnień (jeżeli są wymagane), niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także 
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zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór 
wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia stanowi Załącznik nr 9 do SWZ),
b) wykaz urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z 
informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami - (wzór wykazu urządzeń technicznych dostępnych 
Wykonawcy w celu wykonania zamówienia stanowi Załącznik nr 10 do SWZ).
9.3. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej 
oferty, działając na podstawie art. 126 ust. 1 PZP wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej 
oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia 
następujących podmiotowych środków dowodowych:
a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:
(a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 PZP,
(b) art. 108 ust. 1 pkt 4 PZP, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem 
środka karnego,
- sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem,
b) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP, o braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz. 
U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową, albo oświadczenia 
o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi 
przygotowanie oferty lub oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy 
kapitałowej - (wzór oświadczenia Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP o przynależności lub braku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej stanowi Załącznik nr 7 do SWZ),
f) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 
1 PZP, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:
(a) art. 108 ust. 1 pkt 3 PZP,
(b) art. 108 ust. 1 pkt 4 PZP, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem 
środka zapobiegawczego,
(c) art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu 
zakłócenie konkurencji,
(d) art. 108 ust. 1 pkt 6 PZP,
- (wzór oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP 
w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania stanowi Załącznik nr 8 do SWZ).
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach 
technicznych lub zawodowych (warunki wskazane w pkt 7.1. ppkt 4) SWZ) lub sytuacji finansowej (warunki 
wskazane w pkt 7.1. ppkt 3) SWZ) innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi 
stosunków prawnych.
Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności 
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania 
warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 7.1. ppkt 3) i 4) SWZ, a także bada, czy nie zachodzą 
wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane w pkt 6.1. i 6.3. SWZ względem 
Wykonawcy

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
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Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez Wykonawcę, którego 
oferta została uznana za najkorzystniejszą w danym Pakiecie.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosić będzie 5% ceny łącznej wynikającej na daną część 
zamówienia
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy powinno zabezpieczać roszczenia wynikające z niewykonania 
bądź nienależytego wykonania umowy w taki sam sposób, co oznacza, iż zabezpieczenie wniesione w formie 
innej niż pieniądz nie może zabezpieczać roszczeń Zamawiającego w sposób mniej korzystny, niż jakby miało 
to miejsce w przypadku wniesienia zabezpieczenia w pieniądzu. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
w formie gwarancji/poręczenia powinno być nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze pisemne żądanie 
Zamawiającego.
Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez 
Zamawiającego za należycie wykonane.

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 08/02/2023
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 08/05/2023

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 08/02/2023
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
Otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego (https://platformazakupowa.pl/pn/
lasy_browsk), w przypadku awarii tego systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie 
określonym przez zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.3) Informacje dodatkowe:
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Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 129 ust. 1 pkt 1) w zw. 
z art. 129 ust. 2 oraz art. 132-139 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: 
Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm. - „PZP”) oraz aktów wykonawczych do PZP.
Dokumenty jakie należy złożyć w w terminie składania ofert zostały wymienione w punkcie 13.4 SWZ
Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu nie wymaga wniesienia wadium
Kryteria oceny ofert jakie stosuje Zamawiający do wyboru oferty najkorzystniejszej: 100% najkorzystniejsza 
cena.
Wymagania jakie muszą spełnić wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wymienione 
zostały w punkcie 9.10 SWZ
Przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca, którego oferta została uznana za 
najkorzystniejszą zobowiązany jest dopełnić następujących formalności:
1) wnieść wymagane zabezpieczanie należytego wykonania umowy;
2) przedłożyć Zamawiającemu do wglądu:
a) kopię umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. 
umowę konsorcjum), jeżeli zamówienie będzie realizowane przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia,
b) zaświadczenia o ukończeniu z wynikiem pozytywnym szkolenia specjalistycznego z zakresu pracy pilarką 
dla osób wskazanych przez Wykonawcę w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku udziału w 
postępowaniu,
c) dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej określony we wzorze 
umowy w sprawie zamówienia publicznego (załącznik nr 11 do SWZ) w wysokości:
1) 100 000,00 zł dla Pakietu I;
2) 100 000,00 zł dla Pakietu II;
3) 100 000,00 zł dla Pakietu III;
W sytuacji, gdy Wykonawca zostanie wybrany na więcej niż jeden Pakiet, to powinien przedłożyć dokument 
potwierdzający posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej o wartości odpowiadającej sumie kwot 
ubezpieczenia wymaganego dla każdego Pakietu.
d) dokumenty wskazane w § 7 ust. 4 wzoru umowy (stanowiącego Załącznik nr 11 do SWZ) dot. osób 
wykonujących w realizacji Przedmiotu Umowy czynności polegające na wykonywaniu prac godzinowych z 
zakresu ochrony lasu jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 
22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.), tj.:
(i) oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę, 
zawierających informacje, w tym dane osobowe niezbędne do zweryfikowania zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, 
rodzaj umowy o pracę, wymiar etatu oraz zakres obowiązków pracownika.
(ii) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/
umów o pracę osób, do których odnosi się Obowiązek Zatrudnienia wraz z dokumentem regulującym zakres 
obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zawierać informacje, w tym dane 
osobowe niezbędne do zweryfikowania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i 
nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę, wymiar etatu oraz 
zakres obowiązków pracownika.
(iii) dokument potwierdzający zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń lub opłacenie przez 
pracodawcę ubezpieczeń pracownika, zanonimizowany w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 
pracowników. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
Zamawiający na mocy art. 138 ust. 2 pkt 2) ustawy PZP ustalił termin składania ofert krótszy niż 35 dni (art. 
138 ust. 1 ustawy PZP) zważywszy na pilność udzielenia zamówienia. Uzasadnienie: Zachowanie 35-dniowego 

27/01/2023 S20
https://ted.europa.eu/TED

15 / 17



Dz.U./S S20
27/01/2023
55776-2023-PL

16 / 17

terminu podstawowego mogłoby poważnie utrudnić Nadleśnictwu zrealizowanie zamówienia.Nadleśnictwo 
przeprowadziło już jedno postępowanie w trybie przetargu nieogarnionego

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1.Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub 
może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów PZP, przysługują środki ochrony 
prawnej określone w dziale IX PZP tj. odwołanie i skarga do sądu. Postępowanie odwoławcze uregulowane 
zostało w przepisach art. 506-578 PZP, a postępowanie skargowe w przepisach art. 579-590 PZP.
2. Odwołanie przysługuje na:
1)niezgodną z przepisami PZP czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w 
tym na projektowane postanowienie umowy;
2)zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na 
podstawie PZP;
3)zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, mimo że Zamawiający był do tego 
obowiązany.
3.Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Odwołujący przekazuje kopię odwołania 
Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się 
z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią 
odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie jego kopii nastąpiło przed upływem 
terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
4.Odwołanie wnosi się w terminie: (a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego 
stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej, (b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę 
jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. (a).
5.Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści 
dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
6.Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 4. i 5 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym 
powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach 
stanowiących podstawę jego wniesienia.
7.Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o 
którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, stronom oraz uczestnikom postępowania przysługuje skarga do sądu. 
Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych. Skargę wnosi się za 
pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej 
Izby Odwoławczej lub postanowienia Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 
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PZP, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora 
wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. 
poz. 1041 z późn. zm.).

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: Warszawa
Miejscowość: ul. Postępu 17a
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/01/2023
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