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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:406750-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Lutowiska: Usługi leśnictwa
2022/S 142-406750

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 Nadleśnicwo Stuposiany
Krajowy numer identyfikacyjny: 6890001277
Adres pocztowy: Stuposiany 1A
Miejscowość: Lutowiska
Kod NUTS: PL821 Krośnieński
Kod pocztowy: 38-713
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Zenon Amarowicz, Grzegorz Wójtowicz
E-mail: stuposiany@krosno.lasy.gov.pl 
Tel.:  +48 134610010
Adresy internetowe:
Główny adres: https://stuposiany.krosno.lasy.gov.pl/
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_stuposiany

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_stuposiany
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: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Stuposiany

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 Stuposiany - Leśnictwo Tarnawa w 
roku 2022
Numer referencyjny: 270.1.7.2022

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 2021 r. poz. 1275 z późn. zm. – „Ustawa 
o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli lasu i ochrony przyrody, pozyskania i zrywki drewna do 
wykonania na terenie Nadleśnictwa Stuposiany - Leśnictwo Tarnawa w roku 2022. Zakres rzeczowy przedmiotu 
zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli lasu i ochrony przyrody, pozyskania i zrywki 
drewna wynikające z Załącznika nr 3.1 do SWZ, na który składają się pakiety 01-05 w Leśnictwie Tarnawa. 
Zakresy rzeczowe zestawione w załącznikach nr 3.1- 3.3, 3.6 mają charakter szacunkowy. Szczegółowy opis 
zawiera SWZ z załącznikami.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

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 Stuposiany - Leśnictwo Tarnawa w 
roku 2022
Część nr: 01

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
77200000 Usługi leśnictwa
77210000 Usługi pozyskiwania drewna
77211000 Usługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewna
77211100 Usługi cięcia drewna
77211200 Transport dłużyc na terenie lasów
77211300 Usługi selekcji drzew
77211400 Usługi wycinania drzew
77211500 Usługi pielęgnacji drzew
77230000 Usługi doraźne dotyczące leśnictwa
77231000 Usługi gospodarki leśnej
77231200 Usługi zwalczania szkodników leśnych

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL821 Krośnieński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren Leśnictwa Tarnawa lokalizacja zgodnie z Załącznikiem nr 3.1. do SWZ oraz załącznikiem graficznym – 
rozmiar prac według grup czynności.

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, obejmujące prace z zakresu hodowli lasu i ochrony przyrody, 
pozyskania i zrywki drewna do wykonania na terenie Nadleśnictwa Stuposiany - Leśnictwo Tarnawa w roku 
2022. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli lasu i 
ochrony przyrody, pozyskania i zrywki drewna wynikające z Załącznika nr 3 do SWZ, na który składają się: 
Załącznik nr 3.1. – rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji w pakiecie 01; Załącznik nr 
3.2. – układ sortymentowy pozyskania drewna; Załącznik nr 3.3. – zestawienie odległości i warunków zrywki 
drewna;Załącznik nr 3.4. – zestawienie pozycji nieudostępnionych dla pozyskania maszynowego;Załącznik nr 
3.5. – informacja o stosowaniu możliwych technologii pozyskania drewna; Załącznik nr 3.6. - lista powierzchni, 
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gdzie planowana jest ochrona nalotów i podrostów. Szczegółowy opis standardu technologii wykonywania 
poszczególnych prac leśnych (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia stanowił podstawę 
określenia wymagań jakościowych odnoszących się do elementów składających się na przedmiot zamówienia 
zawartych w Załączniku nr 4 do SWZ oraz w załączniku 3.1 pakiet 01 do SWZ. 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 2021 r. poz. 1129 
z późn. zm. - „PZP”) oraz aktów wykonawczych do PZP. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami 
przewidzianymi dla zamówień klasycznych o wartości równej lub przekraczającej progi unijne. Postępowanie 
jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „procedury odwróconej”, o której mowa w art. 139 
ust. 1, 3 - 4 PZP. Stosownie do przywołanych przepisów Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, 
a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie 
braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 22/08/2022
Koniec: 31/12/2022
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 
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 potrzeby zwiększenia 
zakresu rzeczowego usług stanowiących przedmiot zamówienia na skutek warunków przyrodniczych, 
klimatycznych bądź atmosferycznych, (2) zmian na rynku sprzedaży drewna lub 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 oraz (4) powierzania wykonawcy prac stanowiących wykonawstwo zastępcze 
w stosunku do prac realizowanych przez innego wykonawcę. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia 
zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia 
podstawowego. Zamówienia, o których mowa w pkt 3.7 będą polegały na powtórzeniu usług zgodnych 
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z usługami stanowiącymi przedmiot niniejszego zamówienia oraz usług podobnych do nich w aspekcie 
technologicznym ich wykonawstwa. Zakresem rzeczowym usług stanowiących przedmiot zamówień, o których 
mowa w pkt 3.7. objęte będą prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i 
zrywki drewna obejmujące czynności wskazane rodzajowo w załączniku nr 3 do SWZ, które wynikają z planów 
urządzenia lasu obowiązujących na obszarze administracyjnym Nadleśnictwa Stuposiany bądź które w związku 
z zagwarantowaniem prawidłowej gospodarki leśnej stały się konieczne do wykonania w następstwie lub w 
związku ze zdarzeniami przyrodniczymi, klimatycznymi lub atmosferycznymi. Szczegółowy opis standardu 
technologii wykonawstwa prac wchodzących w skład zamówień, o których mowa w pkt 3.7 zawarty został w 
Załączniku nr 4 do SWZ. Zakres rzeczowy usług stanowiących przedmiot zamówień, o których mowa w pkt 
3.7. nie przekroczy wartości 50 % wartości niniejszego zamówienia.Zamówienia, o których mowa w pkt 3.7. 
będą udzielane po przeprowadzeniu odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
zamówienia z wolnej ręki. Zamówienia, o których mowa w pkt 3.7. będą udzielane w przypadku wystąpienia 
potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego usług stanowiących przedmiot zamówienia na skutek warunków 
przyrodniczych bądź atmosferycznych, zmian na rynku sprzedaży drewna lub powierzenia Zamawiającemu 
nowych zadań gospodarczych lub publicznych, jak również w sytuacji braku możliwości wyłonienia z przyczyn 
obiektywnych wykonawców usług leśnych w ramach podstawowych trybów udzielania zamówień, celem 
zabezpieczenia niezbędnego wykonawstwa prac oraz w przypadku powierzania wykonawcy prac stanowiących 
wykonawstwo zastępcze w stosunku do prac realizowanych przez innego wykonawcę. Miejscem realizacji 
zamówień, o których mowa w pkt 3.7. będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Stuposiany.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Stuposiany - Leśnictwo Tarnawa w 
roku 2022
Część nr: 02

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
77200000 Usługi leśnictwa
77210000 Usługi pozyskiwania drewna
77211000 Usługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewna
77211100 Usługi cięcia drewna
77211200 Transport dłużyc na terenie lasów
77211300 Usługi selekcji drzew
77211400 Usługi wycinania drzew
77211500 Usługi pielęgnacji drzew
77230000 Usługi doraźne dotyczące leśnictwa
77231000 Usługi gospodarki leśnej
77231200 Usługi zwalczania szkodników leśnych

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL821 Krośnieński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren Leśnictwa Tarnawa lokalizacja zgodnie z Załącznikiem nr 3.1. do SWZ oraz załącznikiem graficznym – 
rozmiar prac według grup czynności.

II.2.4) Opis zamówienia:
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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, obejmujące prace z zakresu hodowli lasu i ochrony przyrody, 
pozyskania i zrywki drewna do wykonania na terenie Nadleśnictwa Stuposiany - Leśnictwo Tarnawa w roku 
2022. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli lasu i 
ochrony przyrody, pozyskania i zrywki drewna wynikające z Załącznika nr 3 do SWZ, na który składają się: 
Załącznik nr 3.1. – rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji w pakiecie 02; Załącznik nr 
3.2. – układ sortymentowy pozyskania drewna; Załącznik nr 3.3. – zestawienie odległości i warunków zrywki 
drewna;Załącznik nr 3.4. – zestawienie pozycji nieudostępnionych dla pozyskania maszynowego;Załącznik nr 
3.5. – informacja o stosowaniu możliwych technologii pozyskania drewna; Załącznik nr 3.6. - lista powierzchni, 
gdzie planowana jest ochrona nalotów i podrostów. Szczegółowy opis standardu technologii wykonywania 
poszczególnych prac leśnych (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia stanowił podstawę 
określenia wymagań jakościowych odnoszących się do elementów składających się na przedmiot zamówienia 
zawartych w Załączniku nr 4 do SWZ oraz w załączniku 3.1 pakiet 01 do SWZ. 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 2021 r. poz. 1129 
z późn. zm. - „PZP”) oraz aktów wykonawczych do PZP. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami 
przewidzianymi dla zamówień klasycznych o wartości równej lub przekraczającej progi unijne. Postępowanie 
jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „procedury odwróconej”, o której mowa w art. 139 
ust. 1, 3 - 4 PZP. Stosownie do przywołanych przepisów Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, 
a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie 
braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 22/08/2022
Koniec: 31/12/2022
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 
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. 
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Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z Opcji w przypadku: (1) wystąpienia potrzeby zwiększenia 
zakresu rzeczowego usług stanowiących przedmiot zamówienia na skutek warunków przyrodniczych, 
klimatycznych bądź atmosferycznych, (2) zmian na rynku sprzedaży drewna lub 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 oraz (4) powierzania wykonawcy prac stanowiących wykonawstwo zastępcze 
w stosunku do prac realizowanych przez innego wykonawcę. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia 
zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia 
podstawowego. Zamówienia, o których mowa w pkt 3.7 będą polegały na powtórzeniu usług zgodnych 
z usługami stanowiącymi przedmiot niniejszego zamówienia oraz usług podobnych do nich w aspekcie 
technologicznym ich wykonawstwa. Zakresem rzeczowym usług stanowiących przedmiot zamówień, o których 
mowa w pkt 3.7. objęte będą prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i 
zrywki drewna obejmujące czynności wskazane rodzajowo w załączniku nr 3 do SWZ, które wynikają z planów 
urządzenia lasu obowiązujących na obszarze administracyjnym Nadleśnictwa Stuposiany bądź które w związku 
z zagwarantowaniem prawidłowej gospodarki leśnej stały się konieczne do wykonania w następstwie lub w 
związku ze zdarzeniami przyrodniczymi, klimatycznymi lub atmosferycznymi. Szczegółowy opis standardu 
technologii wykonawstwa prac wchodzących w skład zamówień, o których mowa w pkt 3.7 zawarty został w 
Załączniku nr 4 do SWZ. Zakres rzeczowy usług stanowiących przedmiot zamówień, o których mowa w pkt 
3.7. nie przekroczy wartości 50 % wartości niniejszego zamówienia.Zamówienia, o których mowa w pkt 3.7. 
będą udzielane po przeprowadzeniu odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
zamówienia z wolnej ręki. Zamówienia, o których mowa w pkt 3.7. będą udzielane w przypadku wystąpienia 
potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego usług stanowiących przedmiot zamówienia na skutek warunków 
przyrodniczych bądź atmosferycznych, zmian na rynku sprzedaży drewna lub powierzenia Zamawiającemu 
nowych zadań gospodarczych lub publicznych, jak również w sytuacji braku możliwości wyłonienia z przyczyn 
obiektywnych wykonawców usług leśnych w ramach podstawowych trybów udzielania zamówień, celem 
zabezpieczenia niezbędnego wykonawstwa prac oraz w przypadku powierzania wykonawcy prac stanowiących 
wykonawstwo zastępcze w stosunku do prac realizowanych przez innego wykonawcę. Miejscem realizacji 
zamówień, o których mowa w pkt 3.7. będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Stuposiany.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Stuposiany - Leśnictwo Tarnawa w 
roku 2022
Część nr: 03

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
77200000 Usługi leśnictwa
77210000 Usługi pozyskiwania drewna
77211000 Usługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewna
77211100 Usługi cięcia drewna
77211200 Transport dłużyc na terenie lasów
77211300 Usługi selekcji drzew
77211400 Usługi wycinania drzew
77211500 Usługi pielęgnacji drzew
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77230000 Usługi doraźne dotyczące leśnictwa
77231000 Usługi gospodarki leśnej
77231200 Usługi zwalczania szkodników leśnych

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL821 Krośnieński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren Leśnictwa Tarnawa lokalizacja zgodnie z Załącznikiem nr 3.1. do SWZ oraz załącznikiem graficznym – 
rozmiar prac według grup czynności.

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, obejmujące prace z zakresu hodowli lasu i ochrony przyrody, 
pozyskania i zrywki drewna do wykonania na terenie Nadleśnictwa Stuposiany - Leśnictwo Tarnawa w roku 
2022. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli lasu i 
ochrony przyrody, pozyskania i zrywki drewna wynikające z Załącznika nr 3 do SWZ, na który składają się: 
Załącznik nr 3.1. – rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji w pakiecie 03; Załącznik nr 
3.2. – układ sortymentowy pozyskania drewna; Załącznik nr 3.3. – zestawienie odległości i warunków zrywki 
drewna;Załącznik nr 3.4. – zestawienie pozycji nieudostępnionych dla pozyskania maszynowego;Załącznik nr 
3.5. – informacja o stosowaniu możliwych technologii pozyskania drewna; Załącznik nr 3.6. - lista powierzchni, 
gdzie planowana jest ochrona nalotów i podrostów. Szczegółowy opis standardu technologii wykonywania 
poszczególnych prac leśnych (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia stanowił podstawę 
określenia wymagań jakościowych odnoszących się do elementów składających się na przedmiot zamówienia 
zawartych w Załączniku nr 4 do SWZ oraz w załączniku 3.1 pakiet 01 do SWZ. 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 2021 r. poz. 1129 
z późn. zm. - „PZP”) oraz aktów wykonawczych do PZP. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami 
przewidzianymi dla zamówień klasycznych o wartości równej lub przekraczającej progi unijne. Postępowanie 
jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „procedury odwróconej”, o której mowa w art. 139 
ust. 1, 3 - 4 PZP. Stosownie do przywołanych przepisów Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, 
a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie 
braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 22/08/2022
Koniec: 31/12/2022
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 
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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 
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 potrzeby zwiększenia 
zakresu rzeczowego usług stanowiących przedmiot zamówienia na skutek warunków przyrodniczych, 
klimatycznych bądź atmosferycznych, (2) zmian na rynku sprzedaży drewna lub 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 oraz (4) powierzania wykonawcy prac stanowiących wykonawstwo zastępcze 
w stosunku do prac realizowanych przez innego wykonawcę. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia 
zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia 
podstawowego. Zamówienia, o których mowa w pkt 3.7 będą polegały na powtórzeniu usług zgodnych 
z usługami stanowiącymi przedmiot niniejszego zamówienia oraz usług podobnych do nich w aspekcie 
technologicznym ich wykonawstwa. Zakresem rzeczowym usług stanowiących przedmiot zamówień, o których 
mowa w pkt 3.7. objęte będą prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i 
zrywki drewna obejmujące czynności wskazane rodzajowo w załączniku nr 3 do SWZ, które wynikają z planów 
urządzenia lasu obowiązujących na obszarze administracyjnym Nadleśnictwa Stuposiany bądź które w związku 
z zagwarantowaniem prawidłowej gospodarki leśnej stały się konieczne do wykonania w następstwie lub w 
związku ze zdarzeniami przyrodniczymi, klimatycznymi lub atmosferycznymi. Szczegółowy opis standardu 
technologii wykonawstwa prac wchodzących w skład zamówień, o których mowa w pkt 3.7 zawarty został w 
Załączniku nr 4 do SWZ. Zakres rzeczowy usług stanowiących przedmiot zamówień, o których mowa w pkt 
3.7. nie przekroczy wartości 50 % wartości niniejszego zamówienia.Zamówienia, o których mowa w pkt 3.7. 
będą udzielane po przeprowadzeniu odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
zamówienia z wolnej ręki. Zamówienia, o których mowa w pkt 3.7. będą udzielane w przypadku wystąpienia 
potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego usług stanowiących przedmiot zamówienia na skutek warunków 
przyrodniczych bądź atmosferycznych, zmian na rynku sprzedaży drewna lub powierzenia Zamawiającemu 
nowych zadań gospodarczych lub publicznych, jak również w sytuacji braku możliwości wyłonienia z przyczyn 
obiektywnych wykonawców usług leśnych w ramach podstawowych trybów udzielania zamówień, celem 
zabezpieczenia niezbędnego wykonawstwa prac oraz w przypadku powierzania wykonawcy prac stanowiących 
wykonawstwo zastępcze w stosunku do prac realizowanych przez innego wykonawcę. Miejscem realizacji 
zamówień, o których mowa w pkt 3.7. będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Stuposiany.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Stuposiany - Leśnictwo Tarnawa w 
roku 2022
Część nr: 04
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II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
77200000 Usługi leśnictwa
77210000 Usługi pozyskiwania drewna
77211000 Usługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewna
77211100 Usługi cięcia drewna
77211200 Transport dłużyc na terenie lasów
77211300 Usługi selekcji drzew
77211400 Usługi wycinania drzew
77211500 Usługi pielęgnacji drzew
77230000 Usługi doraźne dotyczące leśnictwa
77231000 Usługi gospodarki leśnej
77231200 Usługi zwalczania szkodników leśnych

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL821 Krośnieński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren Leśnictwa Tarnawa lokalizacja zgodnie z Załącznikiem nr 3.1. do SWZ oraz załącznikiem graficznym – 
rozmiar prac według grup czynności.

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, obejmujące prace z zakresu hodowli lasu i ochrony przyrody, 
pozyskania i zrywki drewna do wykonania na terenie Nadleśnictwa Stuposiany - Leśnictwo Tarnawa w roku 
2022. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli lasu i 
ochrony przyrody, pozyskania i zrywki drewna wynikające z Załącznika nr 3 do SWZ, na który składają się: 
Załącznik nr 3.1. – rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji w pakiecie 04; Załącznik nr 
3.2. – układ sortymentowy pozyskania drewna; Załącznik nr 3.3. – zestawienie odległości i warunków zrywki 
drewna;Załącznik nr 3.4. – zestawienie pozycji nieudostępnionych dla pozyskania maszynowego;Załącznik nr 
3.5. – informacja o stosowaniu możliwych technologii pozyskania drewna; Załącznik nr 3.6. - lista powierzchni, 
gdzie planowana jest ochrona nalotów i podrostów. Szczegółowy opis standardu technologii wykonywania 
poszczególnych prac leśnych (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia stanowił podstawę 
określenia wymagań jakościowych odnoszących się do elementów składających się na przedmiot zamówienia 
zawartych w Załączniku nr 4 do SWZ oraz w załączniku 3.1 pakiet 01 do SWZ. 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 2021 r. poz. 1129 
z późn. zm. - „PZP”) oraz aktów wykonawczych do PZP. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami 
przewidzianymi dla zamówień klasycznych o wartości równej lub przekraczającej progi unijne. Postępowanie 
jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „procedury odwróconej”, o której mowa w art. 139 
ust. 1, 3 - 4 PZP. Stosownie do przywołanych przepisów Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, 
a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie 
braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 22/08/2022
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Koniec: 31/12/2022
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 
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 potrzeby zwiększenia 
zakresu rzeczowego usług stanowiących przedmiot zamówienia na skutek warunków przyrodniczych, 
klimatycznych bądź atmosferycznych, (2) zmian na rynku sprzedaży drewna lub 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 oraz (4) powierzania wykonawcy prac stanowiących wykonawstwo zastępcze 
w stosunku do prac realizowanych przez innego wykonawcę. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia 
zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia 
podstawowego. Zamówienia, o których mowa w pkt 3.7 będą polegały na powtórzeniu usług zgodnych 
z usługami stanowiącymi przedmiot niniejszego zamówienia oraz usług podobnych do nich w aspekcie 
technologicznym ich wykonawstwa. Zakresem rzeczowym usług stanowiących przedmiot zamówień, o których 
mowa w pkt 3.7. objęte będą prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i 
zrywki drewna obejmujące czynności wskazane rodzajowo w załączniku nr 3 do SWZ, które wynikają z planów 
urządzenia lasu obowiązujących na obszarze administracyjnym Nadleśnictwa Stuposiany bądź które w związku 
z zagwarantowaniem prawidłowej gospodarki leśnej stały się konieczne do wykonania w następstwie lub w 
związku ze zdarzeniami przyrodniczymi, klimatycznymi lub atmosferycznymi. Szczegółowy opis standardu 
technologii wykonawstwa prac wchodzących w skład zamówień, o których mowa w pkt 3.7 zawarty został w 
Załączniku nr 4 do SWZ. Zakres rzeczowy usług stanowiących przedmiot zamówień, o których mowa w pkt 
3.7. nie przekroczy wartości 50 % wartości niniejszego zamówienia.Zamówienia, o których mowa w pkt 3.7. 
będą udzielane po przeprowadzeniu odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
zamówienia z wolnej ręki. Zamówienia, o których mowa w pkt 3.7. będą udzielane w przypadku wystąpienia 
potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego usług stanowiących przedmiot zamówienia na skutek warunków 
przyrodniczych bądź atmosferycznych, zmian na rynku sprzedaży drewna lub powierzenia Zamawiającemu 
nowych zadań gospodarczych lub publicznych, jak również w sytuacji braku możliwości wyłonienia z przyczyn 
obiektywnych wykonawców usług leśnych w ramach podstawowych trybów udzielania zamówień, celem 
zabezpieczenia niezbędnego wykonawstwa prac oraz w przypadku powierzania wykonawcy prac stanowiących 
wykonawstwo zastępcze w stosunku do prac realizowanych przez innego wykonawcę. Miejscem realizacji 
zamówień, o których mowa w pkt 3.7. będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Stuposiany.
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II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Stuposiany - Leśnictwo Tarnawa w 
roku 2022
Część nr: 05

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
77200000 Usługi leśnictwa
77210000 Usługi pozyskiwania drewna
77211000 Usługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewna
77211100 Usługi cięcia drewna
77211200 Transport dłużyc na terenie lasów
77211300 Usługi selekcji drzew
77211400 Usługi wycinania drzew
77211500 Usługi pielęgnacji drzew
77230000 Usługi doraźne dotyczące leśnictwa
77231000 Usługi gospodarki leśnej
77231200 Usługi zwalczania szkodników leśnych

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL821 Krośnieński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren Leśnictwa Tarnawa lokalizacja zgodnie z Załącznikiem nr 3.1. do SWZ oraz załącznikiem graficznym – 
rozmiar prac według grup czynności.

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, obejmujące prace z zakresu hodowli lasu i ochrony przyrody, 
pozyskania i zrywki drewna do wykonania na terenie Nadleśnictwa Stuposiany - Leśnictwo Tarnawa w roku 
2022. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli lasu i 
ochrony przyrody, pozyskania i zrywki drewna wynikające z Załącznika nr 3 do SWZ, na który składają się: 
Załącznik nr 3.1. – rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji w pakiecie 05; Załącznik nr 
3.2. – układ sortymentowy pozyskania drewna; Załącznik nr 3.3. – zestawienie odległości i warunków zrywki 
drewna;Załącznik nr 3.4. – zestawienie pozycji nieudostępnionych dla pozyskania maszynowego;Załącznik nr 
3.5. – informacja o stosowaniu możliwych technologii pozyskania drewna; Załącznik nr 3.6. - lista powierzchni, 
gdzie planowana jest ochrona nalotów i podrostów. Szczegółowy opis standardu technologii wykonywania 
poszczególnych prac leśnych (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia stanowił podstawę 
określenia wymagań jakościowych odnoszących się do elementów składających się na przedmiot zamówienia 
zawartych w Załączniku nr 4 do SWZ oraz w załączniku 3.1 pakiet 01 do SWZ. 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 2021 r. poz. 1129 
z późn. zm. - „PZP”) oraz aktów wykonawczych do PZP. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami 
przewidzianymi dla zamówień klasycznych o wartości równej lub przekraczającej progi unijne. Postępowanie 
jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „procedury odwróconej”, o której mowa w art. 139 
ust. 1, 3 - 4 PZP. Stosownie do przywołanych przepisów Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, 
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a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie 
braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 22/08/2022
Koniec: 31/12/2022
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 
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 potrzeby zwiększenia 
zakresu rzeczowego usług stanowiących przedmiot zamówienia na skutek warunków przyrodniczych, 
klimatycznych bądź atmosferycznych, (2) zmian na rynku sprzedaży drewna lub 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 oraz (4) powierzania wykonawcy prac stanowiących wykonawstwo zastępcze 
w stosunku do prac realizowanych przez innego wykonawcę. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia 
zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia 
podstawowego. Zamówienia, o których mowa w pkt 3.7 będą polegały na powtórzeniu usług zgodnych 
z usługami stanowiącymi przedmiot niniejszego zamówienia oraz usług podobnych do nich w aspekcie 
technologicznym ich wykonawstwa. Zakresem rzeczowym usług stanowiących przedmiot zamówień, o których 
mowa w pkt 3.7. objęte będą prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i 
zrywki drewna obejmujące czynności wskazane rodzajowo w załączniku nr 3 do SWZ, które wynikają z planów 
urządzenia lasu obowiązujących na obszarze administracyjnym Nadleśnictwa Stuposiany bądź które w związku 
z zagwarantowaniem prawidłowej gospodarki leśnej stały się konieczne do wykonania w następstwie lub w 
związku ze zdarzeniami przyrodniczymi, klimatycznymi lub atmosferycznymi. Szczegółowy opis standardu 
technologii wykonawstwa prac wchodzących w skład zamówień, o których mowa w pkt 3.7 zawarty został w 
Załączniku nr 4 do SWZ. Zakres rzeczowy usług stanowiących przedmiot zamówień, o których mowa w pkt 
3.7. nie przekroczy wartości 50 % wartości niniejszego zamówienia.Zamówienia, o których mowa w pkt 3.7. 
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będą udzielane po przeprowadzeniu odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
zamówienia z wolnej ręki. Zamówienia, o których mowa w pkt 3.7. będą udzielane w przypadku wystąpienia 
potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego usług stanowiących przedmiot zamówienia na skutek warunków 
przyrodniczych bądź atmosferycznych, zmian na rynku sprzedaży drewna lub powierzenia Zamawiającemu 
nowych zadań gospodarczych lub publicznych, jak również w sytuacji braku możliwości wyłonienia z przyczyn 
obiektywnych wykonawców usług leśnych w ramach podstawowych trybów udzielania zamówień, celem 
zabezpieczenia niezbędnego wykonawstwa prac oraz w przypadku powierzania wykonawcy prac stanowiących 
wykonawstwo zastępcze w stosunku do prac realizowanych przez innego wykonawcę. Miejscem realizacji 
zamówień, o których mowa w pkt 3.7. będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Stuposiany.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe

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:
W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie 
zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 108 ust. 1 PZP. Zamawiający nie stawia szczególnych 
wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu, których opis zawiera punkt 6.1 
SWZ.

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: dla części (pakietu) 01 – 10 000 zł, dla części (pakietu) 02 – 
10 000zł, dla części (pakietu) 03 – 10 000zł, dla części (pakietu) 04 – 10 000zł. dla części (pakietu) 05 - 10 000 
zł Szczegóły w pkt.7.1 SWZ.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
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: dla części (pakietu) 01 – 10 000 zł, dla części (pakietu) 02 – 
10 000zł, dla części (pakietu) 03 – 10 000zł, dla części (pakietu) 04 – 10 000zł, dla części (pakietu) 05 - 10 000 
zł Szczegóły w pkt.7.1 SWZ.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Warunek, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie 
ostatnich 3 lat liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy, w tym okresie): zrealizował lub realizuje (przy czym w tym przypadku będzie 
uwzględniana wartość zrealizowanej części przedmiotu umowy), na podstawie jednej lub większej ilości 
umów, usługi z zakresu gospodarki leśnej o łącznej wartości dla pakietu 01: 40 000,00 zł brutto , dla pakietu 
02: 40 000,00 zł brutto, dla pakietu 03: 40 000,00 zł brutto, dla pakietu 04: 40 000,00 zł brutto, dla pakietu 
05 40 000 zł brutto. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, co 
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najmniej jeden z takich wykonawców powinien wykazać usługi z zakresu gospodarki leśnej o wartości 
stanowiącej co najmniej 50% łącznej wartości usług wymaganej w treści niniejszego warunku, (b) w przypadku 
polegania na doświadczeniu podmiotów udostępniających zasoby, co najmniej jeden z takich podmiotów lub 
wykonawca (a w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - co najmniej 
jeden z takich wykonawców) powinien wykazać usługi z zakresu gospodarki leśnej o wartości stanowiącej 
co najmniej 50% łącznej wartości usług wymaganej w treści niniejszego warunku. Warunek ten, w zakresie 
potencjału technicznego, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie 
dysponować: I)dla części (pakietu) 01 - 05 a) co najmniej 1 szt. ciągników zrywkowych typu skider lub ciągników 
przystosowanych do zrywki drewna, b)co najmniej 1 szt. maszyną leśną typu forwarder lub ciągnikiem z 
przyczepą wyposażoną w żurawia. Warunek ten, w zakresie osób skierowanych przez Wykonawcę do 
realizacji zamówienia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie 
dysponować osobami w ilości co najmniej: dla pakietu 01 - 1 osobą, dla pakietu 02 - 1 osobą, dla pakietu 03 - 
1 osobą, dla pakietu 04 - 1 osobą, dla pakietu 05 - 1 osobą, która ukończyła 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 odpowiadające im uprawnienia wydane w innych Państwach 
Członkowskich Unii Europejskiej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie 
zgodnie z formułą „spełnia”/„nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach, o 
których mowa w rozdziale 9 SWZ. Jeżeli Wykonawca ubiega się o udzielenie zamówienia na kilka Pakietów, nie 
może celem wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu wskazywać w więcej niż jednym Pakiecie:
1) tych samych osób przewidzianych do realizacji zamówienia do pełnienia takich samych funkcji, przy czym 
Zamawiający dopuszcza, aby osoba nadzoru była wskazywana w więcej niż w jednym Pakiecie;
2) tego samego potencjału finansowego
Szczegóły w SWZ.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Warunek, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie 
ostatnich 3 lat liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy, w tym okresie): zrealizował lub realizuje (przy czym w tym przypadku będzie 
uwzględniana wartość zrealizowanej części przedmiotu umowy), na podstawie jednej lub większej ilości 
umów, usługi z zakresu gospodarki leśnej o łącznej wartości dla pakietu 01: 40 000,00 zł brutto , dla pakietu 
02: 40 000,00 zł brutto, dla pakietu 03: 40 000,00 zł brutto, dla pakietu 04: 40 000,00 zł brutto, dla pakietu 
05 40 000 zł brutto. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, co 
najmniej jeden z takich wykonawców powinien wykazać usługi z zakresu gospodarki leśnej o wartości 
stanowiącej co najmniej 50% łącznej wartości usług wymaganej w treści niniejszego warunku, (b) w przypadku 
polegania na doświadczeniu podmiotów udostępniających zasoby, co najmniej jeden z takich podmiotów lub 
wykonawca (a w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - co najmniej 
jeden z takich wykonawców) powinien wykazać usługi z zakresu gospodarki leśnej o wartości stanowiącej 
co najmniej 50% łącznej wartości usług wymaganej w treści niniejszego warunku. Warunek ten, w zakresie 
potencjału technicznego, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie 
dysponować: I)dla części (pakietu) 01 - 05 a) co najmniej 1 szt. ciągników zrywkowych typu skider lub ciągników 
przystosowanych do zrywki drewna, b)co najmniej 1 szt. maszyną leśną typu forwarder lub ciągnikiem z 
przyczepą wyposażoną w żurawia. Warunek ten, w zakresie osób skierowanych przez Wykonawcę do 
realizacji zamówienia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie 
dysponować osobami w ilości co najmniej: dla pakietu 01 - 1 osobą, dla pakietu 02 - 1 osobą, dla pakietu 03 - 
1 osobą, dla pakietu 04 - 1 osobą, dla pakietu 05 - 1 osobą, która ukończyła z wynikiem pozytywnym szkolenie 
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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 odpowiadające im uprawnienia wydane w innych Państwach 
Członkowskich Unii Europejskiej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie 
zgodnie z formułą „spełnia”/„nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach, o 
których mowa w rozdziale 9 SWZ. Jeżeli Wykonawca ubiega się o udzielenie zamówienia na kilka Pakietów, nie 
może celem wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu wskazywać w więcej niż jednym Pakiecie:
1) tych samych osób przewidzianych do realizacji zamówienia do pełnienia takich samych funkcji, przy czym 
Zamawiający dopuszcza, aby osoba nadzoru była wskazywana w więcej niż w jednym Pakiecie;
2) tego samego potencjału finansowego
Szczegóły w SWZ.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Zamawiający zgodnie z art. 95 PZP wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie 
stosunku pracy osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia polegające na pozyskaniu i 
zrywce surowca drzewnego, 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.).Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań 
dotyczących przedmiotu zamówienia. Wykonawca może powierzyć realizację elementów (części) przedmiotu 
zamówienia podwykonawcom. W przypadku zamiaru wykonywania przedmiotu zamówienia z udziałem 
podwykonawców wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie części zamówienia (zakresów 
rzeczowych), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz podania nazw ewentualnych 
podwykonawców, jeżeli są już znani. Wskazanie takie należy umieścić na Ofercie. Szczegóły w SWZ.

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:
Uzasadnienie: Na powyższe zamówienie przeprowadzone już zostało 5 postępowań przetargowe w tym 
jedno w pełnej procedurze, które nie zostały w 100% pozytywnie rozstrzygnięte. Kolejne przeprowadzenie 
postępowania w pełnej procedurze spowoduje opóźnienia w realizacji zadań gospodarczych oraz opóźnienia w 
odbiorze surowca drzewnego, na który odbiorcy podpisali umowy i wymagają realizacji dostaw. Obowiązkiem 
zamawiającego jest stałe, nieprzerwane świadczenie usług z obszaru utrzymania lasów - w tym, w 
zakresie związanym np.: z pracami porządkowymi, wycinkami związanymi z bezpieczeństwem na szlakach 
komunikacyjnych (drogach leśnych) czy też związanymi z koniecznymi do wykonania zabiegami dotyczącymi 
upraw, które są konieczne z uwagi na ich sezonowość. Zamawiający powinien już w tym czasie prowadzić 
działania gospodarcze, natomiast przeprowadzenie kolejnej procedury z zachowaniem pełnego terminu 
uniemożliwi prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej

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
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Data: 08/08/2022
Czas lokalny: 09:00

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: 07/11/2022

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 08/08/2022
Czas lokalny: 09:05
Miejsce:
Otwarcie ofert następuje poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą platformy https://
platformazakupowa.pl/pn/lasy_stuposiany

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy platforma zakupowa.pl/ 
(dalej jako platforma) znajdującej się pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_stuposiany oraz poczty 
elektronicznej, z zastrzeżeniem, że złożenie Oferty wraz z załącznikami oraz JEDZ następuje wyłącznie przy 
użyciu platformy. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, 
cyfrowego odwzorowania dokumentów w postaci papierowej (elektronicznych kopii dokumentów stworzonych 
w postaci papierowej) oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Instrukcji korzystania 
z platformy oraz w Regulaminie korzystania z platformy „platformazakupowa.pl. Wykonawca, przystępując do 
niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego akceptuje warunki korzystania z Platformy, 
a ponadto powinien zapoznać się z Instrukcją składania ofert/wniosków dostępną pod wskazanym wyżej 
adresem internetowym i stosować się do niej. Występuje limit objętości plików lub spakowanych folderów 
w zakresie całej oferty, szczegóły zawiera SWZ. Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej złożenia 
na platformie. Za datę przekazania wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub 
cyfrowych odwzorowań dokumentów w postaci papierowej (elektronicznych kopii dokumentów stworzonych w 
postaci papierowej) oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na adres poczty elektronicznej 
Zamawiającego wskazany w pkt 10.9 lit b) SWZ lub złożenia na platformie platformazakupowa.pl/pn/
lasy_stuposiany. Zamawiający, zgodnie z § 11 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 
r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów 
elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452), niniejszym określa wymagania techniczne umożliwiające korzystanie 
z udostępnianej przez Zamawiającego platformy tj. a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej 
przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s, b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć 
min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych – MS 
Windows 10 (uwaga Windows 7 nie posiada wsparcia producenta), Mac Os x 10 4, Linux lub ich nowsze 
wersje,zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 
0.,włączona obsługa JavaScript,zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format 
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plików.pdf, szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.Oznaczenie czasu 
odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu 
lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar. Ofertę oraz JEDZ, sporządza się, 
pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym). Szczegółowe informacje o sposobie pozyskania usługi kwalifikowanego podpisu 
elektronicznego oraz warunkach jej użycia można znaleźć na stronach internetowych kwalifikowanych 
dostawców usług zaufania, których lista znajduje się pod adresem internetowym: http://www.nccert.pl/
kontakt.htm . Złożenie oferty wykonawca składa ofertę za pośrednictwem formularza oferty dostępnego na 
platformie zakupowej, wykonawca zobowiązany jest podać adres email. Szczegółowe informacje zawarte są 
w SWZ. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości określonej poniżej dla Pakietu 01w wysokości 
1 400,00 zł, dla Pakietu 02 w wysokości 500,00 zł, dla Pakietu 03 w wysokości 500,00 zł, dla Pakietu 04 w 
wysokości 300,00 zł. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymywać nieprzerwanie 
do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz 
ust. 2 PZP. Szczegóły w SWZ pkt. 11.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.pl 
Tel.:  +48 224587400
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
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, przysługuje odwołanie 
wyłącznie od niezgodnej z przepisami PZP czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie PZP. Odwołanie 
wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę 
jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zd. drugie PZP, albo w terminie 
15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec 
postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia na stronie internetowej. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 16.2 i 16.3 
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. Odwołanie wnosi się do 
Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, 
opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Odwołujący 
przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby 
mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej 
stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do 
sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za 
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pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, 
przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21/07/2022
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