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Polska-Augustów: Usługi leśnictwa
2021/S 011-023068

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

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

Oficjalna nazwa: Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Augustów
Adres pocztowy: ul. Turystyczna 19
Miejscowość: Augustów
Kod NUTS: PL843 Suwalski
Kod pocztowy: 16-300
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Wojciech Szostak
E-mail: augustow@bialystok.lasy.gov.pl 
Tel.:  +48 876439900
Faks:  +48 876443576
Adresy internetowe:
Główny adres: https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_bialystok/nadl_augustow/zamowienia_publiczne
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_augustow

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: jednostka organizacyjna Skarbu Państwa nieposiadająca osobowości prawnej – lasy państwowe

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Skarb Państwa – PGL lasy państwowe

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

II.1.1) Nazwa:
„Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Augustów w roku 2021”
Numer referencyjny: S.270.4.22.2020

II.1.2) Główny kod CPV
77200000 Usługi leśnictwa

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6ust. 1pkt. 
1ustawy z dnia 28.09.1991 r. o lasach(tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r., poz. 1463 z późn. zm. – „Ustawa 
o lasach”)obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu ochrony przeciwpożarowej,pozyskania 
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i zrywki drewna oraz łowiectwa,prac szkółkarskich na szkółce leśnej,utrzymania obiektów 
leśnych,zadrzewień,nasiennictwa i selekcji,ubocznego użytkowania lasu oraz gospodarki łąkowo-rolnej do 
wykonania na terenie Nadleśnictwa Augustów w roku 2021.Szczegółowy opis technologii wykonywania 
poszczególnych prac leśnych (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia został zawarty w zał 
nr 4 do SIWZ.Zakresy rzeczowe zestawione w zał nr 3.1.-3.3 mają charakter szacunkowy.Miejscem realizacji 
przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Augustów.

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 3 515 676.85 PLN

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet I - Leśnictwa: Lipowiec, Studzieniczne, Czarny Bród, Sajenek.
Część nr: Pakiet I

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
77211600 Sadzenie drzew
77230000 Usługi doraźne dotyczące leśnictwa
77231000 Usługi gospodarki leśnej
77231200 Usługi zwalczania szkodników leśnych
77231600 Usługi zalesiania
75251120 Usługi ochrony przeciwpożarowej lasów
77600000 Usługi myśliwskie
77100000 Usługi rolnicze

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL84 Podlaskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Augustów w 
leśnictwach: Lipowiec, Studzieniczne, Czarny Bród, Sajenek.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 
ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1463 z późn. zm. – „Ustawa o 
lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki 
drewna oraz łowiectwa, prac szkółkarskich na szkółce leśnej, utrzymania obiektów leśnych, zadrzewień, 
nasiennictwa i selekcji, ubocznego użytkowania lasu oraz gospodarki łąkowo - rolnej do wykonania na terenie 
Nadleśnictwa Augustów w roku 2021 w leśnictwach: Lipowiec, Studzieniczne, Czarny Bród, Sajenek.
Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, 
ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz utrzymania obiektów leśnych, zadrzewień, 
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nasiennictwa, selekcji, ubocznego użytkowania lasu, prac szkółkarskich na szkółce leśnej, łowiectwa oraz 
gospodarki łąkowo -rolnej wynikające z załącznika nr 3 do SIWZ, na który składają się:
— załącznik nr 3.1. – rozmiar prac według grup czynności - dla Pakietu I,
— załącznik nr 3.2. – układ sortymentowy pozyskania drewna -dla Pakietu I,
— załącznik nr 3.3. – zestawienie stopni trudności i współczynników utrudnień pozyskania oraz stref i odległości 
zrywki -dla Pakietu I,
— załącznik nr 3.4. – zestawienie pozycji nieudostępnionych dla pozyskania maszynowego -dla Pakietu I,
— załącznik nr 3.5. – informacja o stosowaniu możliwych technologii pozyskania drewna -dla Pakietu I.
Zakresy rzeczowe zestawione w załącznikach nr 3.1. - 3.3. mają charakter szacunkowy. Szczegółowy 
opis technologii wykonywania poszczególnych prac leśnych (czynności) wchodzących w skład przedmiotu 
zamówienia został zawarty w załączniku nr 4 do SIWZ. Opisy kodów czynności opisujących poszczególne prace 
leśne (czynności) wchodzące w skład przedmiotu zamówienia zostały opisane w załączniku nr 4 do SIWZ. Opis 
zasad procedury dokonywania odbiorów prac leśnych został zawarty w załączniku nr 4 do SIWZ.
W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, oprócz przepisów prawa obowiązujących na terenie RP, 
Wykonawca będzie obowiązany do stosowania i przestrzegania obowiązków i zasad wynikających z niżej 
wymienionych dokumentów:
— „Zasady hodowli lasu”–wprowadzone zarządzeniem Nr 53 DGLP z dnia 21 listopada 2011 r.,
— „Instrukcja ochrony lasu”–wprowadzona zarządzeniem nr 57 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z 
dnia 22 listopada 2011 r.,
— „Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu podstawowych prac z zakresu gosp. leśnej”–
wprowadzona zarządzeniem Nr 36 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 20 kwietnia 2012 r.,
— „Instrukcja ochrony przeciwpożarowej lasu”-wprowadzona zarządzeniem Nr 54 Dyrektora Generalnego 
Lasów Państwowych z dnia 21.11.2011 r.,
— zarządzenie nr 40 DGLP z dnia 6.10.2011 r. w sprawie wprowadzenia ramowego wykazu prac 
wykonywanych przez co najmniej dwie osoby (zn. spr. GB-021-2/2011),
— zarządzenie nr 66 DGLP z dnia 7.11.2019 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych pod nazwą „Zasady 
Użytkowania Lasu” w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych (znak: ZM.7603.13.2019),
— Zasady, kryteria i standardy zrównoważonej gospodarki leśnej FSC (Forest Stewardship Council) oraz PEFC 
Council (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes).
Wykonawca obowiązany będzie przestrzegać przy realizacji przedmiotu zamówienia warunki techniczne na 
surowiec drzewny zgodnie z zarządzeniem nr 51 z dnia 30 września 2019 r. w spr wprowadzenia warunków 
techn. stosowanych w obrocie surowcem drzewnym w PGL LP.
Dokumentacja dostępna jest na stronie: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_augustow

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy 
obejmujący czynności takie same (analogiczne), jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia („Opcja”). 
Przedmiotem Opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie 
ofertowym stanowiącym część Oferty). W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiającego, mogą zostać 
zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SIWZ (i wycenionych przez Wykonawcę w 
kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych 
przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą 
zostać zlecone w ilości stanowiącej równowartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie 
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z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 12, 12A do SIWZ. 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.Zlecanie prac będących przedmiotem Opcji, ich odbiór, 
ustalenie wartości tych prac, uiszczanie zapłaty oraz odpowiedzialność za ich niewykonanie lub nienależyte 
wykonanie, w tym odpowiedzialność w postaci kar umownych, jak również realizacja uprawnień Zamawiającego 
wynikających z Umowy, w tym realizacja prawa do Odwołania Zlecenia i prawa do odstąpienia od Umowy 
następować będzie na analogicznych zasadach, jak w przypadku prac będących Przedmiotem Umowy.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Kryteria oceny ofert - dot. pkt II.2.5 niniejszego ogłoszenia: 1) Cena-60 %, 2) Samodzielna realizacja 
kluczowych elementów(części)zamówienia–40 %. Wadium: 50 000,00zł. Szczegóły określa SIWZ. Zamawiający 
przewiduje możliwość udzielenia zam, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP, w okresie 3 lat od dnia 
udzielenia zamówienia podstawowego. Zamawiający będzie stos. art. 24aa ust. 1 i 2 PZP.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet IV – Leśnictwa: Sztabin, Jaminy, Klonowo.
Część nr: Pakiet IV

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
77211600 Sadzenie drzew
77230000 Usługi doraźne dotyczące leśnictwa
77231000 Usługi gospodarki leśnej
77231200 Usługi zwalczania szkodników leśnych
77231600 Usługi zalesiania
75251120 Usługi ochrony przeciwpożarowej lasów
77600000 Usługi myśliwskie
77100000 Usługi rolnicze

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL84 Podlaskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Augustów w 
leśnictwach:Sztabin, Jaminy, Klonowo.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 
ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1463 z późn. zm. – „Ustawa o 
lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki 
drewna oraz łowiectwa, prac szkółkarskich na szkółce leśnej, utrzymania obiektów leśnych, zadrzewień, 
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nasiennictwa i selekcji, ubocznego użytkowania lasu oraz gospodarki łąkowo - rolnej do wykonania na terenie 
Nadleśnictwa Augustów w roku 2021 w leśnictwach Sztabin, Jaminy, Klonowo.
Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, 
ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz utrzymania obiektów leśnych, zadrzewień, 
nasiennictwa, selekcji, ubocznego użytkowania lasu, prac szkółkarskich na szkółce leśnej, łowiectwa oraz 
gospodarki łąkowo -rolnej wynikające z załącznika nr 3 do SIWZ, na który składają się:
— załącznik nr 3.1. – rozmiar prac według grup czynności - dla Pakietu IV,
— załącznik nr 3.2. – układ sortymentowy pozyskania drewna -dla Pakietu IV,
— załącznik nr 3.3. – zestawienie stopni trudności i współczynników utrudnień pozyskania oraz stref i odległości 
zrywki - dla Pakietu IV,
— załącznik nr 3.4. – zestawienie pozycji nieudostępnionych dla pozyskania maszynowego - dla Pakietu IV,
— załącznik nr 3.5. – informacja o stosowaniu możliwych technologii pozyskania drewna - dla Pakietu IV,.
Zakresy rzeczowe zestawione w załącznikach nr 3.1. - 3.3. mają charakter szacunkowy.
Szczegółowy opis technologii wykonywania poszczególnych prac leśnych (czynności) wchodzących w skład 
przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 4 do SIWZ.
Opisy kodów czynności opisujących poszczególne prace leśne (czynności) wchodzące w skład przedmiotu 
zamówienia zostały opisane w załączniku nr 4 do SIWZ.
Opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac leśnych został zawarty w załączniku nr 4 do SIWZ.
W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, oprócz przepisów prawa obowiązujących na terenie RP, 
Wykonawca będzie obowiązany do stosowania i przestrzegania obowiązków i zasad wynikających z niżej 
wymienionych dokumentów:
— „Zasady hodowli lasu”–wprowadzone zarządzeniem Nr 53 DGLP z dnia 21 listopada 2011 r.,
— „Instrukcja ochrony lasu”–wprowadzona zarządzeniem nr 57 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z 
dnia 22 listopada 2011 r.,
— „Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu podstawowych prac z zakresu gosp. leśnej”–
wprowadzona zarządzeniem Nr 36 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 20 kwietnia 2012 r.,
— „Instrukcja ochrony przeciwpożarowej lasu”-wprowadzona zarządzeniem Nr 54 Dyrektora Generalnego 
Lasów Państwowych z dnia 21.11.2011 r.,
— zarządzenie nr 40 DGLP z dnia 6.10.2011 r. w sprawie wprowadzenia ramowego wykazu prac 
wykonywanych przez co najmniej dwie osoby (zn. spr. GB-021-2/2011),
— zarządzenie nr 66 DGLP z dnia 7.11.2019 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych pod nazwą „Zasady 
Użytkowania Lasu” w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych (znak: ZM.7603.13.2019),
— Zasady, kryteria i standardy zrównoważonej gospodarki leśnej FSC (Forest Stewardship Council) oraz PEFC 
Council (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes).
Wykonawca obowiązany będzie przestrzegać przy realizacji przedmiotu zamówienia warunki techniczne na 
surowiec drzewny zgodnie z zarządzeniem nr 51 z dnia 30 września 2019 r. w spr wprowadzenia warunków 
techn. stosowanych w obrocie surowcem drzewnym w PGL LP.
Dokumentacja dostępna jest na stronie: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_augustow

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy 
obejmujący czynności takie same (analogiczne), jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia („Opcja”). 
Przedmiotem Opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie 
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ofertowym stanowiącym część Oferty). W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiającego, mogą zostać 
zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SIWZ (i wycenionych przez Wykonawcę w 
kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych 
przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą 
zostać zlecone w ilości stanowiącej równowartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie 
z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 12, 12A do SIWZ. 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.Zlecanie prac będących przedmiotem Opcji, ich odbiór, 
ustalenie wartości tych prac, uiszczanie zapłaty oraz odpowiedzialność za ich niewykonanie lub nienależyte 
wykonanie, w tym odpowiedzialność w postaci kar umownych, jak również realizacja uprawnień Zamawiającego 
wynikających z Umowy, w tym realizacja prawa do Odwołania Zlecenia i prawa do odstąpienia od Umowy 
następować będzie na analogicznych zasadach, jak w przypadku prac będących Przedmiotem Umowy.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Kryteria oceny ofert - dot. pkt II.2.5 niniejszego ogłoszenia: 1) Cena-60 %, 2) Samodzielna realizacja 
kluczowych elementów(części)zamówienia–40 %. Wadium: 30 000,00zł.Szczegóły określa SIWZ. Zamawiający 
przewiduje możliwość udzielenia zam, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP, w okresie 3 lat od dnia 
udzielenia zamówienia podstawowego.Zamawiający będzie stos. art. 24aa ust. 1 i 2 PZP.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet V - Usługi gospodarki szkółkarskiej.
Część nr: Pakiet V

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
77211600 Sadzenie drzew
77230000 Usługi doraźne dotyczące leśnictwa
77231000 Usługi gospodarki leśnej
77231200 Usługi zwalczania szkodników leśnych
77231600 Usługi zalesiania
75251120 Usługi ochrony przeciwpożarowej lasów
77600000 Usługi myśliwskie
77100000 Usługi rolnicze

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL84 Podlaskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Augustów w miejscach 
związanych z produkcją szkółkarską.
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II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 
ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1463 z późn. zm. – „Ustawa o 
lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki 
drewna, prac szkółkarskich na szkółce leśnej, utrzymania obiektów leśnych, zadrzewień, nasiennictwa i selekcji, 
ubocznego użytkowania lasu do wykonania na terenie Nadleśnictwa Augustów w roku 2021 w miejscach 
związanych z produkcją szkółkarską.
Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, 
ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz utrzymania obiektów leśnych, zadrzewień, 
nasiennictwa, selekcji, ubocznego użytkowania lasu, prac szkółkarskich na szkółce leśnej, wynikające z 
załącznika nr 3 do SIWZ, na który składają się:
— załącznik nr 3.1. – rozmiar prac według grup czynności -dla Pakietu V.
Zakresy rzeczowe zestawione w załączniku nr 3.1 mają charakter szacunkowy.
Szczegółowy opis technologii wykonywania poszczególnych prac leśnych (czynności) wchodzących w skład 
przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 4 do SIWZ.
Opisy kodów czynności opisujących poszczególne prace leśne (czynności) wchodzące w skład przedmiotu 
zamówienia zostały opisane w załączniku nr 4 do SIWZ.
Opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac leśnych został zawarty w załączniku nr 4 do SIWZ.
W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, oprócz przepisów prawa obowiązujących na terenie RP, 
Wykonawca będzie obowiązany do stosowania i przestrzegania obowiązków i zasad wynikających z niżej 
wymienionych dokumentów:
— „Zasady hodowli lasu”–wprowadzone zarządzeniem Nr 53 DGLP z dnia 21 listopada 2011 r.,
— „Instrukcja ochrony lasu”–wprowadzona zarządzeniem nr 57 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z 
dnia 22 listopada 2011 r.,
— „Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu podstawowych prac z zakresu gosp. leśnej”–
wprowadzona zarządzeniem Nr 36 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 20 kwietnia 2012 r.,
— „Instrukcja ochrony przeciwpożarowej lasu”-wprowadzona zarządzeniem Nr 54 Dyrektora Generalnego 
Lasów Państwowych z dnia 21.11.2011 r.,
— zarządzenie nr 40 DGLP z dnia 6.10.2011 r. w sprawie wprowadzenia ramowego wykazu prac 
wykonywanych przez co najmniej dwie osoby (zn. spr. GB-021-2/2011),
— zarządzenie nr 66 DGLP z dnia 7.11.2019 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych pod nazwą „Zasady 
Użytkowania Lasu” w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych (znak: ZM.7603.13.2019),
— Zasady, kryteria i standardy zrównoważonej gospodarki leśnej FSC (Forest Stewardship Council) oraz PEFC 
Council (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes).
Wykonawca obowiązany będzie przestrzegać przy realizacji przedmiotu zamówienia warunki techniczne na 
surowiec drzewny zgodnie z zarządzeniem nr 51 z dnia 30 września 2019 r. w spr wprowadzenia warunków 
techn. stosowanych w obrocie surowcem drzewnym w PGL LP.
Dokumentacja dostępna jest na stronie: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_augustow.
Zamawiający umożliwia wykonawcy, któremu zostanie udzielone zamówienie dotyczące Pakietu V - Usługi 
gospodarki szkółkarskiej korzystanie z sprzętu będącego własnością Zamawiającego, na podstawie umowy 
dzierżawy. Szczegóły określa pkt 3 SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
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W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy 
obejmujący czynności takie same (analogiczne), jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia („Opcja”). 
Przedmiotem Opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie 
ofertowym stanowiącym część Oferty). W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiającego, mogą zostać 
zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SIWZ (i wycenionych przez Wykonawcę w 
kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych 
przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą 
zostać zlecone w ilości stanowiącej równowartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie 
z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 12, 12A do SIWZ. 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.Zlecanie prac będących przedmiotem Opcji, ich odbiór, 
ustalenie wartości tych prac, uiszczanie zapłaty oraz odpowiedzialność za ich niewykonanie lub nienależyte 
wykonanie, w tym odpowiedzialność w postaci kar umownych, jak również realizacja uprawnień Zamawiającego 
wynikających z Umowy, w tym realizacja prawa do Odwołania Zlecenia i prawa do odstąpienia od Umowy 
następować będzie na analogicznych zasadach, jak w przypadku prac będących Przedmiotem Umowy.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Kryteria oceny ofert - dot. pkt II.2.5 niniejszego ogłoszenia: 1) Cena-60 %, 2) Samodzielna realizacja 
kluczowych elementów(części)zamówienia–40 %. Wadium: 5 000,00zł. Szczegóły określa SIWZ. Zamawiający 
przewiduje możliwość udzielenia zam, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP, w okresie 3 lat od dnia 
udzielenia zamówienia podstawowego. Zamawiający będzie stos. art. 24aa ust. 1 i 2 PZP.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet VI – Usługi gospodarki łowieckiej i łąkowo rolnej.
Część nr: Pakiet VI

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
77211600 Sadzenie drzew
77230000 Usługi doraźne dotyczące leśnictwa
77231000 Usługi gospodarki leśnej
77231200 Usługi zwalczania szkodników leśnych
77231600 Usługi zalesiania
75251120 Usługi ochrony przeciwpożarowej lasów
77600000 Usługi myśliwskie
77100000 Usługi rolnicze

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL84 Podlaskie
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Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Augustów.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 
ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1463 z późn. zm. – „Ustawa o 
lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, łowiectwa, utrzymania 
obiektów leśnych, zadrzewień, nasiennictwa i selekcji, ubocznego użytkowania lasu oraz gospodarki łąkowo - 
rolnej do wykonania na terenie Nadleśnictwa Augustów w roku 2021.
Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, 
ochrony przeciwpożarowej, utrzymania obiektów leśnych, zadrzewień, nasiennictwa, selekcji, ubocznego 
użytkowania lasu, łowiectwa oraz gospodarki łąkowo -rolnej wynikające z załącznika nr 3 do SIWZ, na który 
składają się:
— załącznik nr 3.1. – rozmiar prac według grup czynności - dla Pakietu VI.
Zakresy rzeczowe zestawione w załączniku nr 3.1. mają charakter szacunkowy.
Szczegółowy opis technologii wykonywania poszczególnych prac leśnych (czynności) wchodzących w skład 
przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 4 do SIWZ.
Opisy kodów czynności opisujących poszczególne prace leśne (czynności) wchodzące w skład przedmiotu 
zamówienia zostały opisane w załączniku nr 4 do SIWZ.
Opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac leśnych został zawarty w załączniku nr 4 do SIWZ.
W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, oprócz przepisów prawa obowiązujących na terenie RP, 
Wykonawca będzie obowiązany do stosowania i przestrzegania obowiązków i zasad wynikających z niżej 
wymienionych dokumentów:
— „Zasady hodowli lasu”–wprowadzone zarządzeniem Nr 53 DGLP z dnia 21 listopada 2011 r.,
— „Instrukcja ochrony lasu”–wprowadzona zarządzeniem nr 57 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z 
dnia 22 listopada 2011 r.,
— „Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu podstawowych prac z zakresu gosp. leśnej”–
wprowadzona zarządzeniem Nr 36 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 20 kwietnia 2012 r.,
— „Instrukcja ochrony przeciwpożarowej lasu”-wprowadzona zarządzeniem Nr 54 Dyrektora Generalnego 
Lasów Państwowych z dnia 21.11.2011 r.,
— zarządzenie nr 40 DGLP z dnia 6.10.2011 r. w sprawie wprowadzenia ramowego wykazu prac 
wykonywanych przez co najmniej dwie osoby (zn. spr. GB-021-2/2011),
— zarządzenie nr 66 DGLP z dnia 7.11.2019 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych pod nazwą „Zasady 
Użytkowania Lasu” w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych (znak: ZM.7603.13.2019),
— Zasady, kryteria i standardy zrównoważonej gospodarki leśnej FSC (Forest Stewardship Council) oraz PEFC 
Council (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes).
Wykonawca obowiązany będzie przestrzegać przy realizacji przedmiotu zamówienia warunki techniczne na 
surowiec drzewny zgodnie z zarządzeniem nr 51 z dnia 30 września 2019 r. w spr wprowadzenia warunków 
techn. stosowanych w obrocie surowcem drzewnym w PGL LP.
Dokumentacja dostępna jest na stronie: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_augustow.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy 
obejmujący czynności takie same (analogiczne), jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia („Opcja”). 
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Przedmiotem Opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie 
ofertowym stanowiącym część Oferty). W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiającego, mogą zostać 
zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SIWZ (i wycenionych przez Wykonawcę w 
kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych 
przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą 
zostać zlecone w ilości stanowiącej równowartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie 
z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 12, 12A do SIWZ. 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.Zlecanie prac będących przedmiotem Opcji, ich odbiór, 
ustalenie wartości tych prac, uiszczanie zapłaty oraz odpowiedzialność za ich niewykonanie lub nienależyte 
wykonanie, w tym odpowiedzialność w postaci kar umownych, jak również realizacja uprawnień Zamawiającego 
wynikających z Umowy, w tym realizacja prawa do Odwołania Zlecenia i prawa do odstąpienia od Umowy 
następować będzie na analogicznych zasadach, jak w przypadku prac będących Przedmiotem Umowy.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Kryteria oceny ofert - dot. pkt II.2.5 niniejszego ogłoszenia:1) Cena-60 %, 2) Samodzielna realizacja kluczowych 
elementów(części)zamówienia–40 %. Wadium: 2 500,00zł. Szczegóły określa SIWZ. Zamawiający przewiduje 
możliwość udzielenia zam, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia 
zamówienia podstawowego. Zamawiający będzie stos. art. 24aa ust. 1 i 2 PZP.

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

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

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

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 208-508196

IV.2.8) Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

IV.2.9) Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia 
informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Część nr: Pakiet I

Nazwa:
Pakiet I - Leśnictwa: Lipowiec, Studzieniczne, Czarny Bród, Sajenek.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
21/12/2020

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
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Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Usługi Leśne Robert Derek
Adres pocztowy: ul. Szkolna 5A/3
Miejscowość: Żytkiejmy
Kod NUTS: PL62 Warmińsko-mazurskie
Kod pocztowy: 19-505
Państwo: Polska
E-mail: roderek@interia.pl 
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 993 607.62 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 985 234.70 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Część nr: Pakiet IV

Nazwa:
Pakiet IV – Leśnictwa: Sztabin, Jaminy, Klonowo.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
22/12/2020

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Usługi Leśne Adrian Nidecki
Adres pocztowy: Kuryły 5
Miejscowość: Sokółka
Kod NUTS: PL84 Podlaskie
Kod pocztowy: 16-100
Państwo: Polska
E-mail: adrian-nidecki@wp.pl 
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 200 475.02 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 190 634.65 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
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Część nr: Pakiet V

Nazwa:
Pakiet V - Usługi gospodarki szkółkarskiej.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
12/01/2021

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Usługi Leśne Paweł Wojciech Piekarski
Adres pocztowy: Lebiedzin 45
Miejscowość: Sztabin
Kod NUTS: PL84 Podlaskie
Kod pocztowy: 16-310
Państwo: Polska
E-mail: pawelpiekarski@poczta.onet.pl 
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 244 966.38 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 245 149.30 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Część nr: Pakiet VI

Nazwa:
Pakiet VI – Usługi gospodarki łowieckiej i łąkowo rolnej.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
07/01/2021

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
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Oficjalna nazwa: Dariusz Wojewnik Usługi Leśne
Adres pocztowy: Lebiedzin 8
Miejscowość: Sztabin
Kod NUTS: PL84 Podlaskie
Kod pocztowy: 16-310
Państwo: Polska
E-mail: dorota.wojewnik73@gmail.com 
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 95 755.50 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 94 658.20 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3) Informacje dodatkowe:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP, w 
okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia, o których mowa będą polegały na 
powtórzeniu usług zgodnych z usługami stanowiącymi przedmiot niniejszego zamówienia oraz usług podobnych 
do nich w aspekcie technologicznym ich wykonawstwa. Zakres rzeczowy usług stanowiących przedmiot 
zamówień, nie przekroczy wartości 50 % wartości niniejszego zamówienia. Szczegóły określa pkt 3 SIWZ.
W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie 
zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 PZP, art. 24 ust. 5 pkt 1 – 2 i 4 – 8 
PZP.
Na podstawie:
Art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację, (...)
Art. 24 ust. 5 pkt 2 PZP Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
wykonawcę, który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe(...),
Art. 24 ust. 5 pkt 4 PZP Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
wykonawcę który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym 
stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji,(...),
Art. 24 ust. 5 pkt 5 PZP Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom 
pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, (...),
Art. 24 ust. 5 pkt 6 PZP Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
wykonawcę jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w 
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spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub 
prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 5 PZP;
Art. 24 ust. 5 pkt 7 PZP Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
wykonawcę, wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków 
wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska (...).
Art. 24 ust. 5 pkt 8 PZP Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
wykonawcę, który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne,(...).
Szczegóły określa pkt 6 SIWZ.
Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez wykonawcę, którego 
oferta została uznana za najkorzystniejszą w danym Pakiecie. Zabezpieczenie wynosić będzie 5 % ceny łącznej 
wynikającej na daną część zamówienia (dany Pakiet).
Oferta musi być sporządzona od rygorem nieważności, w postaci elektronicznej, i opatrzona kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, podpisana przez osobę 
upoważnioną.
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.
Szczegóły dotyczące wadium zostały określone w pkt 9 SIWZ. Inf o sposobie porozumiewania sie 
Zamawiającego z Wykonawcami zostały określone w pkt 8 SIWZ. Inf o formalnościach, jakie powinny być 
dopełnione po wyborze ofert w celu zawarcia umowy zostały określone w pkt 15 SIWZ. Dokumentacja dostępna 
jest na stronie: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_augustow
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 i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. Wskazanie takie 
należy umieścić na Ofercie.

VI.4) Procedury odwoławcze

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

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
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 
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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 
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: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@www.uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13/01/2021
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