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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:657686-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Giżycko: Usługi doraźne dotyczące leśnictwa
2022/S 228-657686

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Oficjalna nazwa: Zakład Transportu i Spedycji Lasów Państwowych w Giżycku
Krajowy numer identyfikacyjny: 845-000-66-33
Adres pocztowy: Giżycko ul. Suwalska 30
Miejscowość: Giżycko
Kod NUTS: PL62 Warmińsko-mazurskie
Kod pocztowy: 11-500
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Bednarczyk
E-mail: ztisgizycko@bialystok.lasy.gov.pl 
Tel.:  +48 874282225
Adresy internetowe:
Główny adres: www.ztisgizycko.bialystok.lasy.gov.pl/
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_ztisgizycko

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_ztisgizycko
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 Gspodarstwo Leśne Lasy Państwowe - jednostka organizacyjna skarbu państwa nie 
posiadająca osobowości prawnej

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: GOSPODARKA LEŚNA

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

II.1.1) Nazwa:
Usługa wytworzenia pelletu z udostępnionego surowca drzewnego
Numer referencyjny: ZDTH.270.12.2022

II.1.2) Główny kod CPV
77230000 Usługi doraźne dotyczące leśnictwa

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi
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II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest usługa wyprodukowania z udostępnionego surowca pelletu drzewnego o 
średnicy 6 mm lub 8 mm, a następnie jego dostawa w workach 15 kg do wskazanego punktu odbioru wraz z 
rozładunkiem palet na miejscu dostawy.

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:
I-Nadleśnictwo Bielsk
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
09111400 Paliwa drzewne
60100000 Usługi w zakresie transportu drogowego
77230000 Usługi doraźne dotyczące leśnictwa

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL84 Podlaskie

II.2.4) Opis zamówienia:
Usługa wyprodukowania z 300 m3 udostępnionego surowca drzewnego S2AP, minimum 111 ton pelletu 
drzewnego z o średnicy 6 mm lub 8 mm, a następnie jego dostawa w workach 15 kg do wskazanego punktu 
odbioru wraz z rozładunkiem palet na miejscu dostawy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 90
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:
Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji w stosunku do każdej części zamówienia 
(w całości lub w części) w przypadku, gdy w okresie trwania umowy wyczerpaniu ulegnie zakres podstawowy 
i dodatkowo usługa wytworzenia pelletu z udostępnionego surowca drzewnego będzie leżał w interesie 
Zamawiającego oraz wynikał z jego bieżących potrzeb. Usługi będące przedmiotem Opcji mogą zostać 
zlecone w ilości stanowiącej równowartość do 10 % wartości przedmiotu zamówienia. Podstawą określenia 
wartości usługi zleconej w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będzie cena 1 tony pelletu zawartej w 
formularzu ofertowym. Prawo opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie 
ma obowiązku skorzystać w ramach realizacji przedmiotu zamówienia. W przypadku nie skorzystania przez 
Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. Jeżeli Zamawiający 
skorzysta z prawa opcji obowiązkiem umownym wykonawcy jest wykonanie świadczenia w zakresie objętym 
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wykorzystanym prawem opcji na warunkach takich jak zamówienie podstawowe. Zamawiający ma prawo 
wielokrotnie korzystać z prawa opcji po zrealizowaniu zakresu podstawowego zamówienia – jednak do 
wyczerpania maksymalnego zakresu prawa opcji. Uruchomienie opcji nie będzie wymagało zmiany umowy.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień,o których mowa w art. 214 ust.1 pkt7 PZP,w okresie 
3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego.Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług 
podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia. Postępowanie jest prowadzone zgodnie 
z zasadami przewidzianymi dla tzw.„procedury odwróconej”,o której mowa w art.139ust.1,3-4 PZP.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
II-Nadleśnictwo Borki
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
09111400 Paliwa drzewne
60100000 Usługi w zakresie transportu drogowego
77230000 Usługi doraźne dotyczące leśnictwa

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL62 Warmińsko-mazurskie

II.2.4) Opis zamówienia:
Usługa wyprodukowania z 480 m3 udostępnionego surowca drzewnego S2AP, minimum 177,60 ton pelletu 
drzewnego z o średnicy 6 mm lub 8 mm, a następnie jego dostawa w workach 15 kg do wskazanego punktu 
odbioru wraz z rozładunkiem palet na miejscu dostawy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 90
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:
Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji w stosunku do każdej części zamówienia 
(w całości lub w części) w przypadku, gdy w okresie trwania umowy wyczerpaniu ulegnie zakres podstawowy 
i dodatkowo usługa wytworzenia pelletu z udostępnionego surowca drzewnego będzie leżał w interesie 
Zamawiającego oraz wynikał z jego bieżących potrzeb. Usługi będące przedmiotem Opcji mogą zostać 
zlecone w ilości stanowiącej równowartość do 10 % wartości przedmiotu zamówienia. Podstawą określenia 
wartości usługi zleconej w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będzie cena 1 tony pelletu zawartej w 
formularzu ofertowym. Prawo opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie 
ma obowiązku skorzystać w ramach realizacji przedmiotu zamówienia. W przypadku nie skorzystania przez 
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Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. Jeżeli Zamawiający 
skorzysta z prawa opcji obowiązkiem umownym wykonawcy jest wykonanie świadczenia w zakresie objętym 
wykorzystanym prawem opcji na warunkach takich jak zamówienie podstawowe. Zamawiający ma prawo 
wielokrotnie korzystać z prawa opcji po zrealizowaniu zakresu podstawowego zamówienia – jednak do 
wyczerpania maksymalnego zakresu prawa opcji. Uruchomienie opcji nie będzie wymagało zmiany umowy.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień,o których mowa w art. 214 ust.1 pkt7 PZP,w okresie 
3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego.Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług 
podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia. Postępowanie jest prowadzone zgodnie 
z zasadami przewidzianymi dla tzw.„procedury odwróconej”,o której mowa w art.139ust.1,3-4 PZP.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
III-Nadleśnictwo Czarna Białostocka
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
09111400 Paliwa drzewne
60100000 Usługi w zakresie transportu drogowego
77230000 Usługi doraźne dotyczące leśnictwa

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL84 Podlaskie

II.2.4) Opis zamówienia:
Usługa wyprodukowania z 510 m3 udostępnionego surowca drzewnego S2AP, minimum 188,70 ton pelletu 
drzewnego z o średnicy 6 mm lub 8 mm, a następnie jego dostawa w workach 15 kg do wskazanego punktu 
odbioru wraz z rozładunkiem palet na miejscu dostawy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 90
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:
Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji w stosunku do każdej części zamówienia 
(w całości lub w części) w przypadku, gdy w okresie trwania umowy wyczerpaniu ulegnie zakres podstawowy 
i dodatkowo usługa wytworzenia pelletu z udostępnionego surowca drzewnego będzie leżał w interesie 
Zamawiającego oraz wynikał z jego bieżących potrzeb. Usługi będące przedmiotem Opcji mogą zostać 
zlecone w ilości stanowiącej równowartość do 10 % wartości przedmiotu zamówienia. Podstawą określenia 
wartości usługi zleconej w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będzie cena 1 tony pelletu zawartej w 
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formularzu ofertowym. Prawo opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie 
ma obowiązku skorzystać w ramach realizacji przedmiotu zamówienia. W przypadku nie skorzystania przez 
Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. Jeżeli Zamawiający 
skorzysta z prawa opcji obowiązkiem umownym wykonawcy jest wykonanie świadczenia w zakresie objętym 
wykorzystanym prawem opcji na warunkach takich jak zamówienie podstawowe. Zamawiający ma prawo 
wielokrotnie korzystać z prawa opcji po zrealizowaniu zakresu podstawowego zamówienia – jednak do 
wyczerpania maksymalnego zakresu prawa opcji. Uruchomienie opcji nie będzie wymagało zmiany umowy.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień,o których mowa w art. 214 ust.1 pkt7 PZP,w okresie 
3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego.Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług 
podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia. Postępowanie jest prowadzone zgodnie 
z zasadami przewidzianymi dla tzw.„procedury odwróconej”,o której mowa w art.139ust.1,3-4 PZP.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
IV-Nadleśnictwo Czerwony Dwór
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
09111400 Paliwa drzewne
60100000 Usługi w zakresie transportu drogowego
77230000 Usługi doraźne dotyczące leśnictwa

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL62 Warmińsko-mazurskie

II.2.4) Opis zamówienia:
Usługa wyprodukowania z 390 m3 udostępnionego surowca drzewnego S2AP, minimum 144,30 ton pelletu 
drzewnego z o średnicy 6 mm lub 8 mm, a następnie jego dostawa w workach 15 kg do wskazanego punktu 
odbioru wraz z rozładunkiem palet na miejscu dostawy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 90
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:
Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji w stosunku do każdej części zamówienia 
(w całości lub w części) w przypadku, gdy w okresie trwania umowy wyczerpaniu ulegnie zakres podstawowy 
i dodatkowo usługa wytworzenia pelletu z udostępnionego surowca drzewnego będzie leżał w interesie 
Zamawiającego oraz wynikał z jego bieżących potrzeb. Usługi będące przedmiotem Opcji mogą zostać 
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zlecone w ilości stanowiącej równowartość do 10 % wartości przedmiotu zamówienia. Podstawą określenia 
wartości usługi zleconej w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będzie cena 1 tony pelletu zawartej w 
formularzu ofertowym. Prawo opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie 
ma obowiązku skorzystać w ramach realizacji przedmiotu zamówienia. W przypadku nie skorzystania przez 
Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. Jeżeli Zamawiający 
skorzysta z prawa opcji obowiązkiem umownym wykonawcy jest wykonanie świadczenia w zakresie objętym 
wykorzystanym prawem opcji na warunkach takich jak zamówienie podstawowe. Zamawiający ma prawo 
wielokrotnie korzystać z prawa opcji po zrealizowaniu zakresu podstawowego zamówienia – jednak do 
wyczerpania maksymalnego zakresu prawa opcji. Uruchomienie opcji nie będzie wymagało zmiany umowy.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień,o których mowa w art. 214 ust.1 pkt7 PZP,w okresie 
3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego.Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług 
podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia. Postępowanie jest prowadzone zgodnie 
z zasadami przewidzianymi dla tzw.„procedury odwróconej”,o której mowa w art.139ust.1,3-4 PZP.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
V-Nadleśnictwo Czerwony Dwór
Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
09111400 Paliwa drzewne
60100000 Usługi w zakresie transportu drogowego
77230000 Usługi doraźne dotyczące leśnictwa

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL62 Warmińsko-mazurskie

II.2.4) Opis zamówienia:
Usługa wyprodukowania z 390 m3 udostępnionego surowca drzewnego S2AP, minimum 144,30 ton pelletu 
drzewnego z o średnicy 6 mm lub 8 mm, a następnie jego dostawa w workach 15 kg do wskazanego punktu 
odbioru wraz z rozładunkiem palet na miejscu dostawy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 90
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:
Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji w stosunku do każdej części zamówienia 
(w całości lub w części) w przypadku, gdy w okresie trwania umowy wyczerpaniu ulegnie zakres podstawowy 
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i dodatkowo usługa wytworzenia pelletu z udostępnionego surowca drzewnego będzie leżał w interesie 
Zamawiającego oraz wynikał z jego bieżących potrzeb. Usługi będące przedmiotem Opcji mogą zostać 
zlecone w ilości stanowiącej równowartość do 10 % wartości przedmiotu zamówienia. Podstawą określenia 
wartości usługi zleconej w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będzie cena 1 tony pelletu zawartej w 
formularzu ofertowym. Prawo opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie 
ma obowiązku skorzystać w ramach realizacji przedmiotu zamówienia. W przypadku nie skorzystania przez 
Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. Jeżeli Zamawiający 
skorzysta z prawa opcji obowiązkiem umownym wykonawcy jest wykonanie świadczenia w zakresie objętym 
wykorzystanym prawem opcji na warunkach takich jak zamówienie podstawowe. Zamawiający ma prawo 
wielokrotnie korzystać z prawa opcji po zrealizowaniu zakresu podstawowego zamówienia – jednak do 
wyczerpania maksymalnego zakresu prawa opcji. Uruchomienie opcji nie będzie wymagało zmiany umowy.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień,o których mowa w art. 214 ust.1 pkt7 PZP,w okresie 
3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego.Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług 
podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia. Postępowanie jest prowadzone zgodnie 
z zasadami przewidzianymi dla tzw.„procedury odwróconej”,o której mowa w art.139ust.1,3-4 PZP.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
VI-Nadleśnictwo Drygały
Część nr: 6

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
09111400 Paliwa drzewne
60100000 Usługi w zakresie transportu drogowego
77230000 Usługi doraźne dotyczące leśnictwa

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL62 Warmińsko-mazurskie
Kod NUTS: PL84 Podlaskie

II.2.4) Opis zamówienia:
Usługa wyprodukowania z 480 m3 udostępnionego surowca drzewnego S2AP, minimum 177,60 ton pelletu 
drzewnego z o średnicy 6 mm lub 8 mm, a następnie jego dostawa w workach 15 kg do wskazanego punktu 
odbioru wraz z rozładunkiem palet na miejscu dostawy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 90
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
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Opis opcji:
Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji w stosunku do każdej części zamówienia 
(w całości lub w części) w przypadku, gdy w okresie trwania umowy wyczerpaniu ulegnie zakres podstawowy 
i dodatkowo usługa wytworzenia pelletu z udostępnionego surowca drzewnego będzie leżał w interesie 
Zamawiającego oraz wynikał z jego bieżących potrzeb. Usługi będące przedmiotem Opcji mogą zostać 
zlecone w ilości stanowiącej równowartość do 10 % wartości przedmiotu zamówienia. Podstawą określenia 
wartości usługi zleconej w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będzie cena 1 tony pelletu zawartej w 
formularzu ofertowym. Prawo opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie 
ma obowiązku skorzystać w ramach realizacji przedmiotu zamówienia. W przypadku nie skorzystania przez 
Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. Jeżeli Zamawiający 
skorzysta z prawa opcji obowiązkiem umownym wykonawcy jest wykonanie świadczenia w zakresie objętym 
wykorzystanym prawem opcji na warunkach takich jak zamówienie podstawowe. Zamawiający ma prawo 
wielokrotnie korzystać z prawa opcji po zrealizowaniu zakresu podstawowego zamówienia – jednak do 
wyczerpania maksymalnego zakresu prawa opcji. Uruchomienie opcji nie będzie wymagało zmiany umowy.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień,o których mowa w art. 214 ust.1 pkt7 PZP,w okresie 
3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego.Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług 
podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia. Postępowanie jest prowadzone zgodnie 
z zasadami przewidzianymi dla tzw.„procedury odwróconej”,o której mowa w art.139ust.1,3-4 PZP.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
VII-Nadleśnictwo Ełk
Część nr: 7

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
09111400 Paliwa drzewne
60100000 Usługi w zakresie transportu drogowego
77230000 Usługi doraźne dotyczące leśnictwa

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL62 Warmińsko-mazurskie
Kod NUTS: PL84 Podlaskie

II.2.4) Opis zamówienia:
Usługa wyprodukowania z 210 m3 udostępnionego surowca drzewnego S2AP, minimum 77,70 ton pelletu 
drzewnego z o średnicy 6 mm lub 8 mm, a następnie jego dostawa w workach 15 kg do wskazanego punktu 
odbioru wraz z rozładunkiem palet na miejscu dostawy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 90
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji w stosunku do każdej części zamówienia 
(w całości lub w części) w przypadku, gdy w okresie trwania umowy wyczerpaniu ulegnie zakres podstawowy 
i dodatkowo usługa wytworzenia pelletu z udostępnionego surowca drzewnego będzie leżał w interesie 
Zamawiającego oraz wynikał z jego bieżących potrzeb. Usługi będące przedmiotem Opcji mogą zostać 
zlecone w ilości stanowiącej równowartość do 10 % wartości przedmiotu zamówienia. Podstawą określenia 
wartości usługi zleconej w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będzie cena 1 tony pelletu zawartej w 
formularzu ofertowym. Prawo opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie 
ma obowiązku skorzystać w ramach realizacji przedmiotu zamówienia. W przypadku nie skorzystania przez 
Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. Jeżeli Zamawiający 
skorzysta z prawa opcji obowiązkiem umownym wykonawcy jest wykonanie świadczenia w zakresie objętym 
wykorzystanym prawem opcji na warunkach takich jak zamówienie podstawowe. Zamawiający ma prawo 
wielokrotnie korzystać z prawa opcji po zrealizowaniu zakresu podstawowego zamówienia – jednak do 
wyczerpania maksymalnego zakresu prawa opcji. Uruchomienie opcji nie będzie wymagało zmiany umowy.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień,o których mowa w art. 214 ust.1 pkt7 PZP,w okresie 
3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego.Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług 
podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia. Postępowanie jest prowadzone zgodnie 
z zasadami przewidzianymi dla tzw.„procedury odwróconej”,o której mowa w art.139ust.1,3-4 PZP.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
VIII-Nadleśnictwo Gołdap
Część nr: 8

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
09111400 Paliwa drzewne
60100000 Usługi w zakresie transportu drogowego
77230000 Usługi doraźne dotyczące leśnictwa

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL62 Warmińsko-mazurskie
Kod NUTS: PL84 Podlaskie

II.2.4) Opis zamówienia:
Usługa wyprodukowania z 450 m3 udostępnionego surowca drzewnego S2AP, minimum 166,50 ton pelletu 
drzewnego z o średnicy 6 mm lub 8 mm, a następnie jego dostawa w workach 15 kg do wskazanego punktu 
odbioru wraz z rozładunkiem palet na miejscu dostawy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
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Okres w dniach: 90
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:
Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji w stosunku do każdej części zamówienia 
(w całości lub w części) w przypadku, gdy w okresie trwania umowy wyczerpaniu ulegnie zakres podstawowy 
i dodatkowo usługa wytworzenia pelletu z udostępnionego surowca drzewnego będzie leżał w interesie 
Zamawiającego oraz wynikał z jego bieżących potrzeb. Usługi będące przedmiotem Opcji mogą zostać 
zlecone w ilości stanowiącej równowartość do 10 % wartości przedmiotu zamówienia. Podstawą określenia 
wartości usługi zleconej w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będzie cena 1 tony pelletu zawartej w 
formularzu ofertowym. Prawo opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie 
ma obowiązku skorzystać w ramach realizacji przedmiotu zamówienia. W przypadku nie skorzystania przez 
Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. Jeżeli Zamawiający 
skorzysta z prawa opcji obowiązkiem umownym wykonawcy jest wykonanie świadczenia w zakresie objętym 
wykorzystanym prawem opcji na warunkach takich jak zamówienie podstawowe. Zamawiający ma prawo 
wielokrotnie korzystać z prawa opcji po zrealizowaniu zakresu podstawowego zamówienia – jednak do 
wyczerpania maksymalnego zakresu prawa opcji. Uruchomienie opcji nie będzie wymagało zmiany umowy.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień,o których mowa w art. 214 ust.1 pkt7 PZP,w okresie 
3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego.Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług 
podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia. Postępowanie jest prowadzone zgodnie 
z zasadami przewidzianymi dla tzw.„procedury odwróconej”,o której mowa w art.139ust.1,3-4 PZP.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
IX-Nadleśnictwo Gołdap
Część nr: 9

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
09111400 Paliwa drzewne
60100000 Usługi w zakresie transportu drogowego
77230000 Usługi doraźne dotyczące leśnictwa

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL62 Warmińsko-mazurskie
Kod NUTS: PL84 Podlaskie

II.2.4) Opis zamówienia:
Usługa wyprodukowania z 450 m3 udostępnionego surowca drzewnego S2AP, minimum 166,50 ton pelletu 
drzewnego z o średnicy 6 mm lub 8 mm, a następnie jego dostawa w workach 15 kg do wskazanego punktu 
odbioru wraz z rozładunkiem palet na miejscu dostawy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
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Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 90
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:
Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji w stosunku do każdej części zamówienia 
(w całości lub w części) w przypadku, gdy w okresie trwania umowy wyczerpaniu ulegnie zakres podstawowy 
i dodatkowo usługa wytworzenia pelletu z udostępnionego surowca drzewnego będzie leżał w interesie 
Zamawiającego oraz wynikał z jego bieżących potrzeb. Usługi będące przedmiotem Opcji mogą zostać 
zlecone w ilości stanowiącej równowartość do 10 % wartości przedmiotu zamówienia. Podstawą określenia 
wartości usługi zleconej w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będzie cena 1 tony pelletu zawartej w 
formularzu ofertowym. Prawo opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie 
ma obowiązku skorzystać w ramach realizacji przedmiotu zamówienia. W przypadku nie skorzystania przez 
Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. Jeżeli Zamawiający 
skorzysta z prawa opcji obowiązkiem umownym wykonawcy jest wykonanie świadczenia w zakresie objętym 
wykorzystanym prawem opcji na warunkach takich jak zamówienie podstawowe. Zamawiający ma prawo 
wielokrotnie korzystać z prawa opcji po zrealizowaniu zakresu podstawowego zamówienia – jednak do 
wyczerpania maksymalnego zakresu prawa opcji. Uruchomienie opcji nie będzie wymagało zmiany umowy.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień,o których mowa w art. 214 ust.1 pkt7 PZP,w okresie 
3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego.Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług 
podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia. Postępowanie jest prowadzone zgodnie 
z zasadami przewidzianymi dla tzw.„procedury odwróconej”,o której mowa w art.139ust.1,3-4 PZP.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
X-Nadleśnictwo Łomża
Część nr: 10

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
09111400 Paliwa drzewne
60100000 Usługi w zakresie transportu drogowego
77230000 Usługi doraźne dotyczące leśnictwa

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL84 Podlaskie

II.2.4) Opis zamówienia:
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Usługa wyprodukowania z 300 m3 udostępnionego surowca drzewnego S2AP, minimum 111,00 ton pelletu 
drzewnego z o średnicy 6 mm lub 8 mm, a następnie jego dostawa w workach 15 kg do wskazanego punktu 
odbioru wraz z rozładunkiem palet na miejscu dostawy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 90
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:
Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji w stosunku do każdej części zamówienia 
(w całości lub w części) w przypadku, gdy w okresie trwania umowy wyczerpaniu ulegnie zakres podstawowy 
i dodatkowo usługa wytworzenia pelletu z udostępnionego surowca drzewnego będzie leżał w interesie 
Zamawiającego oraz wynikał z jego bieżących potrzeb. Usługi będące przedmiotem Opcji mogą zostać 
zlecone w ilości stanowiącej równowartość do 10 % wartości przedmiotu zamówienia. Podstawą określenia 
wartości usługi zleconej w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będzie cena 1 tony pelletu zawartej w 
formularzu ofertowym. Prawo opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie 
ma obowiązku skorzystać w ramach realizacji przedmiotu zamówienia. W przypadku nie skorzystania przez 
Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. Jeżeli Zamawiający 
skorzysta z prawa opcji obowiązkiem umownym wykonawcy jest wykonanie świadczenia w zakresie objętym 
wykorzystanym prawem opcji na warunkach takich jak zamówienie podstawowe. Zamawiający ma prawo 
wielokrotnie korzystać z prawa opcji po zrealizowaniu zakresu podstawowego zamówienia – jednak do 
wyczerpania maksymalnego zakresu prawa opcji. Uruchomienie opcji nie będzie wymagało zmiany umowy.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień,o których mowa w art. 214 ust.1 pkt7 PZP,w okresie 
3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego.Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług 
podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia. Postępowanie jest prowadzone zgodnie 
z zasadami przewidzianymi dla tzw.„procedury odwróconej”,o której mowa w art.139ust.1,3-4 PZP.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
XI-Nadleśnictwo Łomża
Część nr: 11

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
09111400 Paliwa drzewne
60100000 Usługi w zakresie transportu drogowego
77230000 Usługi doraźne dotyczące leśnictwa

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

25/11/2022 S228
https://ted.europa.eu/TED

12 / 25



Dz.U./S S228
25/11/2022
657686-2022-PL

13 / 25

Kod NUTS: PL84 Podlaskie

II.2.4) Opis zamówienia:
Usługa wyprodukowania z 300 m3 udostępnionego surowca drzewnego S2AP, minimum 111,00 ton pelletu 
drzewnego z o średnicy 6 mm lub 8 mm, a następnie jego dostawa w workach 15 kg do wskazanego punktu 
odbioru wraz z rozładunkiem palet na miejscu dostawy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 90
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:
Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji w stosunku do każdej części zamówienia 
(w całości lub w części) w przypadku, gdy w okresie trwania umowy wyczerpaniu ulegnie zakres podstawowy 
i dodatkowo usługa wytworzenia pelletu z udostępnionego surowca drzewnego będzie leżał w interesie 
Zamawiającego oraz wynikał z jego bieżących potrzeb. Usługi będące przedmiotem Opcji mogą zostać 
zlecone w ilości stanowiącej równowartość do 10 % wartości przedmiotu zamówienia. Podstawą określenia 
wartości usługi zleconej w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będzie cena 1 tony pelletu zawartej w 
formularzu ofertowym. Prawo opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie 
ma obowiązku skorzystać w ramach realizacji przedmiotu zamówienia. W przypadku nie skorzystania przez 
Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. Jeżeli Zamawiający 
skorzysta z prawa opcji obowiązkiem umownym wykonawcy jest wykonanie świadczenia w zakresie objętym 
wykorzystanym prawem opcji na warunkach takich jak zamówienie podstawowe. Zamawiający ma prawo 
wielokrotnie korzystać z prawa opcji po zrealizowaniu zakresu podstawowego zamówienia – jednak do 
wyczerpania maksymalnego zakresu prawa opcji. Uruchomienie opcji nie będzie wymagało zmiany umowy.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień,o których mowa w art. 214 ust.1 pkt7 PZP,w okresie 
3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego.Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług 
podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia. Postępowanie jest prowadzone zgodnie 
z zasadami przewidzianymi dla tzw.„procedury odwróconej”,o której mowa w art.139ust.1,3-4 PZP.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
XII-Nadleśnictwo Nurzec
Część nr: 12

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
09111400 Paliwa drzewne
60100000 Usługi w zakresie transportu drogowego
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77230000 Usługi doraźne dotyczące leśnictwa

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL84 Podlaskie

II.2.4) Opis zamówienia:
Usługa wyprodukowania z 150 m3 udostępnionego surowca drzewnego S2AP, minimum 55,50 ton pelletu 
drzewnego z o średnicy 6 mm lub 8 mm, a następnie jego dostawa w workach 15 kg do wskazanego punktu 
odbioru wraz z rozładunkiem palet na miejscu dostawy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 90
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:
Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji w stosunku do każdej części zamówienia 
(w całości lub w części) w przypadku, gdy w okresie trwania umowy wyczerpaniu ulegnie zakres podstawowy 
i dodatkowo usługa wytworzenia pelletu z udostępnionego surowca drzewnego będzie leżał w interesie 
Zamawiającego oraz wynikał z jego bieżących potrzeb. Usługi będące przedmiotem Opcji mogą zostać 
zlecone w ilości stanowiącej równowartość do 10 % wartości przedmiotu zamówienia. Podstawą określenia 
wartości usługi zleconej w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będzie cena 1 tony pelletu zawartej w 
formularzu ofertowym. Prawo opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie 
ma obowiązku skorzystać w ramach realizacji przedmiotu zamówienia. W przypadku nie skorzystania przez 
Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. Jeżeli Zamawiający 
skorzysta z prawa opcji obowiązkiem umownym wykonawcy jest wykonanie świadczenia w zakresie objętym 
wykorzystanym prawem opcji na warunkach takich jak zamówienie podstawowe. Zamawiający ma prawo 
wielokrotnie korzystać z prawa opcji po zrealizowaniu zakresu podstawowego zamówienia – jednak do 
wyczerpania maksymalnego zakresu prawa opcji. Uruchomienie opcji nie będzie wymagało zmiany umowy.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień,o których mowa w art. 214 ust.1 pkt7 PZP,w okresie 
3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego.Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług 
podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia. Postępowanie jest prowadzone zgodnie 
z zasadami przewidzianymi dla tzw.„procedury odwróconej”,o której mowa w art.139ust.1,3-4 PZP.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
XIII-Nadleśnictwo Olecko
Część nr: 13

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
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09111400 Paliwa drzewne
60100000 Usługi w zakresie transportu drogowego
77230000 Usługi doraźne dotyczące leśnictwa

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL62 Warmińsko-mazurskie
Kod NUTS: PL84 Podlaskie

II.2.4) Opis zamówienia:
Usługa wyprodukowania z 240 m3 udostępnionego surowca drzewnego S2AP, minimum 88,80 ton pelletu 
drzewnego z o średnicy 6 mm lub 8 mm, a następnie jego dostawa w workach 15 kg do wskazanego punktu 
odbioru wraz z rozładunkiem palet na miejscu dostawy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 90
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:
Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji w stosunku do każdej części zamówienia 
(w całości lub w części) w przypadku, gdy w okresie trwania umowy wyczerpaniu ulegnie zakres podstawowy 
i dodatkowo usługa wytworzenia pelletu z udostępnionego surowca drzewnego będzie leżał w interesie 
Zamawiającego oraz wynikał z jego bieżących potrzeb. Usługi będące przedmiotem Opcji mogą zostać 
zlecone w ilości stanowiącej równowartość do 10 % wartości przedmiotu zamówienia. Podstawą określenia 
wartości usługi zleconej w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będzie cena 1 tony pelletu zawartej w 
formularzu ofertowym. Prawo opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie 
ma obowiązku skorzystać w ramach realizacji przedmiotu zamówienia. W przypadku nie skorzystania przez 
Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. Jeżeli Zamawiający 
skorzysta z prawa opcji obowiązkiem umownym wykonawcy jest wykonanie świadczenia w zakresie objętym 
wykorzystanym prawem opcji na warunkach takich jak zamówienie podstawowe. Zamawiający ma prawo 
wielokrotnie korzystać z prawa opcji po zrealizowaniu zakresu podstawowego zamówienia – jednak do 
wyczerpania maksymalnego zakresu prawa opcji. Uruchomienie opcji nie będzie wymagało zmiany umowy.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień,o których mowa w art. 214 ust.1 pkt7 PZP,w okresie 
3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego.Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług 
podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia. Postępowanie jest prowadzone zgodnie 
z zasadami przewidzianymi dla tzw.„procedury odwróconej”,o której mowa w art.139ust.1,3-4 PZP.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
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XIV-Nadleśnictwo Pisz
Część nr: 14

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
09111400 Paliwa drzewne
60100000 Usługi w zakresie transportu drogowego
77230000 Usługi doraźne dotyczące leśnictwa

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL62 Warmińsko-mazurskie

II.2.4) Opis zamówienia:
Usługa wyprodukowania z 300 m3 udostępnionego surowca drzewnego S2AP, minimum 111,00 ton pelletu 
drzewnego z o średnicy 6 mm lub 8 mm, a następnie jego dostawa w workach 15 kg do wskazanego punktu 
odbioru wraz z rozładunkiem palet na miejscu dostawy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 90
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:
Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji w stosunku do każdej części zamówienia 
(w całości lub w części) w przypadku, gdy w okresie trwania umowy wyczerpaniu ulegnie zakres podstawowy 
i dodatkowo usługa wytworzenia pelletu z udostępnionego surowca drzewnego będzie leżał w interesie 
Zamawiającego oraz wynikał z jego bieżących potrzeb. Usługi będące przedmiotem Opcji mogą zostać 
zlecone w ilości stanowiącej równowartość do 10 % wartości przedmiotu zamówienia. Podstawą określenia 
wartości usługi zleconej w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będzie cena 1 tony pelletu zawartej w 
formularzu ofertowym. Prawo opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie 
ma obowiązku skorzystać w ramach realizacji przedmiotu zamówienia. W przypadku nie skorzystania przez 
Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. Jeżeli Zamawiający 
skorzysta z prawa opcji obowiązkiem umownym wykonawcy jest wykonanie świadczenia w zakresie objętym 
wykorzystanym prawem opcji na warunkach takich jak zamówienie podstawowe. Zamawiający ma prawo 
wielokrotnie korzystać z prawa opcji po zrealizowaniu zakresu podstawowego zamówienia – jednak do 
wyczerpania maksymalnego zakresu prawa opcji. Uruchomienie opcji nie będzie wymagało zmiany umowy.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień,o których mowa w art. 214 ust.1 pkt7 PZP,w okresie 
3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego.Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług 
podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia. Postępowanie jest prowadzone zgodnie 
z zasadami przewidzianymi dla tzw.„procedury odwróconej”,o której mowa w art.139ust.1,3-4 PZP.
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II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
XV-Nadleśnictwo Pisz
Część nr: 15

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
09111400 Paliwa drzewne
60100000 Usługi w zakresie transportu drogowego
77230000 Usługi doraźne dotyczące leśnictwa

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL62 Warmińsko-mazurskie

II.2.4) Opis zamówienia:
Usługa wyprodukowania z 300 m3 udostępnionego surowca drzewnego S2AP, minimum 111,00 ton pelletu 
drzewnego z o średnicy 6 mm lub 8 mm, a następnie jego dostawa w workach 15 kg do wskazanego punktu 
odbioru wraz z rozładunkiem palet na miejscu dostawy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 90
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:
Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji w stosunku do każdej części zamówienia 
(w całości lub w części) w przypadku, gdy w okresie trwania umowy wyczerpaniu ulegnie zakres podstawowy 
i dodatkowo usługa wytworzenia pelletu z udostępnionego surowca drzewnego będzie leżał w interesie 
Zamawiającego oraz wynikał z jego bieżących potrzeb. Usługi będące przedmiotem Opcji mogą zostać 
zlecone w ilości stanowiącej równowartość do 10 % wartości przedmiotu zamówienia. Podstawą określenia 
wartości usługi zleconej w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będzie cena 1 tony pelletu zawartej w 
formularzu ofertowym. Prawo opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie 
ma obowiązku skorzystać w ramach realizacji przedmiotu zamówienia. W przypadku nie skorzystania przez 
Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. Jeżeli Zamawiający 
skorzysta z prawa opcji obowiązkiem umownym wykonawcy jest wykonanie świadczenia w zakresie objętym 
wykorzystanym prawem opcji na warunkach takich jak zamówienie podstawowe. Zamawiający ma prawo 
wielokrotnie korzystać z prawa opcji po zrealizowaniu zakresu podstawowego zamówienia – jednak do 
wyczerpania maksymalnego zakresu prawa opcji. Uruchomienie opcji nie będzie wymagało zmiany umowy.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień,o których mowa w art. 214 ust.1 pkt7 PZP,w okresie 
3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego.Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług 
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podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia. Postępowanie jest prowadzone zgodnie 
z zasadami przewidzianymi dla tzw.„procedury odwróconej”,o której mowa w art.139ust.1,3-4 PZP.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
XVI-Nadleśnictwo Płaska
Część nr: 16

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
09111400 Paliwa drzewne
60100000 Usługi w zakresie transportu drogowego
77230000 Usługi doraźne dotyczące leśnictwa

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL84 Podlaskie

II.2.4) Opis zamówienia:
Usługa wyprodukowania z 300 m3 udostępnionego surowca drzewnego S2AP, minimum 111,00 ton pelletu 
drzewnego z o średnicy 6 mm lub 8 mm, a następnie jego dostawa w workach 15 kg do wskazanego punktu 
odbioru wraz z rozładunkiem palet na miejscu dostawy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 90
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:
Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji w stosunku do każdej części zamówienia 
(w całości lub w części) w przypadku, gdy w okresie trwania umowy wyczerpaniu ulegnie zakres podstawowy 
i dodatkowo usługa wytworzenia pelletu z udostępnionego surowca drzewnego będzie leżał w interesie 
Zamawiającego oraz wynikał z jego bieżących potrzeb. Usługi będące przedmiotem Opcji mogą zostać 
zlecone w ilości stanowiącej równowartość do 10 % wartości przedmiotu zamówienia. Podstawą określenia 
wartości usługi zleconej w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będzie cena 1 tony pelletu zawartej w 
formularzu ofertowym. Prawo opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie 
ma obowiązku skorzystać w ramach realizacji przedmiotu zamówienia. W przypadku nie skorzystania przez 
Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. Jeżeli Zamawiający 
skorzysta z prawa opcji obowiązkiem umownym wykonawcy jest wykonanie świadczenia w zakresie objętym 
wykorzystanym prawem opcji na warunkach takich jak zamówienie podstawowe. Zamawiający ma prawo 
wielokrotnie korzystać z prawa opcji po zrealizowaniu zakresu podstawowego zamówienia – jednak do 
wyczerpania maksymalnego zakresu prawa opcji. Uruchomienie opcji nie będzie wymagało zmiany umowy.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
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Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień,o których mowa w art. 214 ust.1 pkt7 PZP,w okresie 
3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego.Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług 
podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia. Postępowanie jest prowadzone zgodnie 
z zasadami przewidzianymi dla tzw.„procedury odwróconej”,o której mowa w art.139ust.1,3-4 PZP.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
XVII-Nadleśnictwo Suwałki
Część nr: 17

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
09111400 Paliwa drzewne
60100000 Usługi w zakresie transportu drogowego
77230000 Usługi doraźne dotyczące leśnictwa

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL84 Podlaskie

II.2.4) Opis zamówienia:
Usługa wyprodukowania z 450 m3 udostępnionego surowca drzewnego S2AP, minimum 166,50 ton pelletu 
drzewnego z o średnicy 6 mm lub 8 mm, a następnie jego dostawa w workach 15 kg do wskazanego punktu 
odbioru wraz z rozładunkiem palet na miejscu dostawy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 90
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:
Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji w stosunku do każdej części zamówienia 
(w całości lub w części) w przypadku, gdy w okresie trwania umowy wyczerpaniu ulegnie zakres podstawowy 
i dodatkowo usługa wytworzenia pelletu z udostępnionego surowca drzewnego będzie leżał w interesie 
Zamawiającego oraz wynikał z jego bieżących potrzeb. Usługi będące przedmiotem Opcji mogą zostać 
zlecone w ilości stanowiącej równowartość do 10 % wartości przedmiotu zamówienia. Podstawą określenia 
wartości usługi zleconej w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będzie cena 1 tony pelletu zawartej w 
formularzu ofertowym. Prawo opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie 
ma obowiązku skorzystać w ramach realizacji przedmiotu zamówienia. W przypadku nie skorzystania przez 
Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. Jeżeli Zamawiający 
skorzysta z prawa opcji obowiązkiem umownym wykonawcy jest wykonanie świadczenia w zakresie objętym 
wykorzystanym prawem opcji na warunkach takich jak zamówienie podstawowe. Zamawiający ma prawo 
wielokrotnie korzystać z prawa opcji po zrealizowaniu zakresu podstawowego zamówienia – jednak do 
wyczerpania maksymalnego zakresu prawa opcji. Uruchomienie opcji nie będzie wymagało zmiany umowy.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień,o których mowa w art. 214 ust.1 pkt7 PZP,w okresie 
3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego.Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług 
podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia. Postępowanie jest prowadzone zgodnie 
z zasadami przewidzianymi dla tzw.„procedury odwróconej”,o której mowa w art.139ust.1,3-4 PZP.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
XVIII-Nadleśnictwo Szczebra
Część nr: 18

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
09111400 Paliwa drzewne
60100000 Usługi w zakresie transportu drogowego
77230000 Usługi doraźne dotyczące leśnictwa

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL84 Podlaskie

II.2.4) Opis zamówienia:
Usługa wyprodukowania z 210 m3 udostępnionego surowca drzewnego S2AP, minimum 77,70 ton pelletu 
drzewnego z o średnicy 6 mm lub 8 mm, a następnie jego dostawa w workach 15 kg do wskazanego punktu 
odbioru wraz z rozładunkiem palet na miejscu dostawy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 90
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:
Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji w stosunku do każdej części zamówienia 
(w całości lub w części) w przypadku, gdy w okresie trwania umowy wyczerpaniu ulegnie zakres podstawowy 
i dodatkowo usługa wytworzenia pelletu z udostępnionego surowca drzewnego będzie leżał w interesie 
Zamawiającego oraz wynikał z jego bieżących potrzeb. Usługi będące przedmiotem Opcji mogą zostać 
zlecone w ilości stanowiącej równowartość do 10 % wartości przedmiotu zamówienia. Podstawą określenia 
wartości usługi zleconej w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będzie cena 1 tony pelletu zawartej w 
formularzu ofertowym. Prawo opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie 
ma obowiązku skorzystać w ramach realizacji przedmiotu zamówienia. W przypadku nie skorzystania przez 
Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. Jeżeli Zamawiający 
skorzysta z prawa opcji obowiązkiem umownym wykonawcy jest wykonanie świadczenia w zakresie objętym 
wykorzystanym prawem opcji na warunkach takich jak zamówienie podstawowe. Zamawiający ma prawo 
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wielokrotnie korzystać z prawa opcji po zrealizowaniu zakresu podstawowego zamówienia – jednak do 
wyczerpania maksymalnego zakresu prawa opcji. Uruchomienie opcji nie będzie wymagało zmiany umowy.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień,o których mowa w art. 214 ust.1 pkt7 PZP,w okresie 
3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego.Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług 
podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia. Postępowanie jest prowadzone zgodnie 
z zasadami przewidzianymi dla tzw.„procedury odwróconej”,o której mowa w art.139ust.1,3-4 PZP.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
XIX-Nadleśnictwo Waliły
Część nr: 19

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
09111400 Paliwa drzewne
60100000 Usługi w zakresie transportu drogowego
77230000 Usługi doraźne dotyczące leśnictwa

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL84 Podlaskie

II.2.4) Opis zamówienia:
Usługa wyprodukowania z 210 m3 udostępnionego surowca drzewnego S2AP, minimum 77,70 ton pelletu 
drzewnego z o średnicy 6 mm lub 8 mm, a następnie jego dostawa w workach 15 kg do wskazanego punktu 
odbioru wraz z rozładunkiem palet na miejscu dostawy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 90
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:
Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji w stosunku do każdej części zamówienia 
(w całości lub w części) w przypadku, gdy w okresie trwania umowy wyczerpaniu ulegnie zakres podstawowy 
i dodatkowo usługa wytworzenia pelletu z udostępnionego surowca drzewnego będzie leżał w interesie 
Zamawiającego oraz wynikał z jego bieżących potrzeb. Usługi będące przedmiotem Opcji mogą zostać 
zlecone w ilości stanowiącej równowartość do 10 % wartości przedmiotu zamówienia. Podstawą określenia 
wartości usługi zleconej w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będzie cena 1 tony pelletu zawartej w 
formularzu ofertowym. Prawo opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie 
ma obowiązku skorzystać w ramach realizacji przedmiotu zamówienia. W przypadku nie skorzystania przez 
Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. Jeżeli Zamawiający 
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skorzysta z prawa opcji obowiązkiem umownym wykonawcy jest wykonanie świadczenia w zakresie objętym 
wykorzystanym prawem opcji na warunkach takich jak zamówienie podstawowe. Zamawiający ma prawo 
wielokrotnie korzystać z prawa opcji po zrealizowaniu zakresu podstawowego zamówienia – jednak do 
wyczerpania maksymalnego zakresu prawa opcji. Uruchomienie opcji nie będzie wymagało zmiany umowy.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień,o których mowa w art. 214 ust.1 pkt7 PZP,w okresie 
3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego.Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług 
podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia. Postępowanie jest prowadzone zgodnie 
z zasadami przewidzianymi dla tzw.„procedury odwróconej”,o której mowa w art.139ust.1,3-4 PZP.

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:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w 
postępowaniu.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w 
postępowaniu.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w 
postępowaniu.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Szczegółowe warunki realizacji umowy zawiera załącznik nr 7 do SWZ - istotne postanowienia umowy.

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:
Zamawiający na podstawie art. 138 ust. 2 pkt.2 zdecydował się na skrócony termin składania ofert z 
uwagi na to, iż wszczął już jedno postępowanie na wykonanie zadania pn.: „Usługa wytworzenia pelletu z 
udostępnionego surowca drzewnego”. Do wyznaczonego terminu nie wpłynęła żadna oferta. Zamawiający 
unieważnił postępowanie na podstawie art. 255 pkt 1 ustawy pzp. Ponadto ze względu na pilną potrzebę 
zapewnienia energii na cele grzewcze dla odbiorców detalicznych w sezonie grzewczym 2022/2023 oraz 
konieczność dostosowania rynku surowca drzewnego do zwiększonego popytu na drewno opałowe w związku 
z zaistniałą sytuacją na rynku surowców energetycznych, zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia 
na usługę wytworzenia pelletu z surowca drzewnego dostarczonego przez Lasy Państwowe.Bezpośrednią 
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przyczyną wystąpienia zapotrzebowania na ww. usługę jest dyspozycja, jaką skierowało do kierownictwa Lasów 
Państwowych Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

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: 07/12/2022
Czas lokalny: 08:00

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: 06/03/2023

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 07/12/2022
Czas lokalny: 09:00
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zakładu Transportu i Spedycji Lasów Państwowych w Giżycku, ul.Suwalska 
30,11-500 Giżycko.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert nastąpi poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pośrednictwem platformy https://
platformazakupowa.pl. W przypadku awarii sytemu teleinformatycznego przy użyciu, którego Zamawiający 
dokona otwarcia ofert, otwarcie ofert nastąpi 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.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
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 - „PZP”) oraz aktów wykonawczych do PZP. Zamawiający nie wymaga wniesienia 
wadium. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez wykonawcę, 
którego oferta została uznana za najkorzystniejszą w danej Części. 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. W przypadku braku wskazania w Ofercie podwykonawstwa Wykonawca będzie 
mógł wprowadzić podwykonawcę wyłącznie na warunkach określonych w umowie. Zamawiający zgodnie z 
art. 95 PZP wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób 
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wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia polegające na obsłudze procesu technologicznego 
produkcji pelletu, 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.). 
Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji oraz egzekwowania wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku 
pracy zostały określone w załączniku nr 7 do SWZ (istotne postanowienia umowy).

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.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587801
Adres internetowy: http://www.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, 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.
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 na podstawie PZP, mimo że 
Zamawiający był do tego obowiązany.
Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu 
odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli 
zostało ono wniesione w formie pisemnej, 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 odpowiednio 
odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.
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). 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.
Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 19.4. i 19.5 SWZ 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. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie 
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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 
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.), jest równoznaczne z jej wniesieniem.

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

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21/11/2022
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