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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:19598-2023:TEXT:PL:HTML

Polska-Dwukoły: Usługi leśnictwa
2023/S 010-019598

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Oficjalna nazwa: Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Dwukoły
Krajowy numer identyfikacyjny: 5710004665
Adres pocztowy: Dwukoły 2
Miejscowość: Dwukoły
Kod NUTS: PL922 Ciechanowski
Kod pocztowy: 13-240
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Cezary Sobotka, Gabriela Lemańska, Przemysław Zaraziński, Magda Borkowska
E-mail: dwukoly@olsztyn.lasy.gov.pl 
Tel.:  +48 236541084
Faks:  +48 236541461
Adresy internetowe:
Główny adres: https://dwukoly.olsztyn.lasy.gov.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_dwukoly

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

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

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

II.1.1) Nazwa:
„Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Dwukoły w roku 2023.” – 
postępowanie IV
Numer referencyjny: SA.270.2.2023

II.1.2) Główny kod CPV
77200000 Usługi leśnictwa

II.1.3) Rodzaj zamówienia
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Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 
1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 672 – „Ustawa o lasach”) 
obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna 
do wykonania na terenie Nadleśnictwa Dwukoły w roku 2023. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia 
obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania 
i zrywki drewna wynikające z Załącznika nr 2 do SWZ. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu 
nieograniczonego na podstawie art. 129 ust. 1 pkt 1) w zw. z art. 129 ust. 2 oraz art. 132-139 ustawy z dnia 11 
września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm. – dalej jako 
„PZP”) oraz aktów wykonawczych do PZP.

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:
Pakiet I - Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Dwukoły w roku 2023 w 
leśnictwach: Wieczfnia, Krajewo;
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
75251120 Usługi ochrony przeciwpożarowej lasów
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
77211500 Usługi pielęgnacji drzew
77211400 Usługi wycinania drzew
77211600 Sadzenie drzew
77230000 Usługi doraźne dotyczące leśnictwa
77231000 Usługi gospodarki leśnej
77231200 Usługi zwalczania szkodników leśnych
77231600 Usługi zalesiania

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL922 Ciechanowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren leśnictw: Wieczfnia i Krajewo

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej obejmujące prace z hodowli i ochrony lasu, 
ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna do wykonania na terenie leśnictw Wieczfnia i Krajewo. 
Zakres rzeczowy obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, 
pozyskania i zrywki drewna wynikające z Załącznika nr 2 do SWZ, na który składają się: załącznik nr 2.1.I 
– planowany rozmiar prac, 2.2.I - szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji, 
2.3.1.I - charakterystyka leśnictwa w zakresie pozyskania drewna, 2.3.2.I - układ sortymentowy pozyskania 
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drewna w leśnictwie, 2.3.3.I - zestawienie odległości i warunków zrywki drewna, 2.3.4.I - zestawienie pozycji 
z dodatkowymi utrudnieniami w zakresie pozyskania i zrywki, 2.3.5.I - zestawienie pozycji nieudostępnionych 
dla pozyskania maszynowego, 2.3.6.I - informacja o optymalnej technologii pozyskania drewna (potencjał), 
2.4.1.I - informacja o charakterze pielęgnacji lasu (strefy dla wykaszania chwastów), 2.4.2.I - zestawienie 
pozycji nieudostępnionych do odnowień wykonywanych przy pomocy sadzarki. Zakresy rzeczowe zestawione 
w załącznikach wchodzących w skład załącznika nr 2 mają charakter szacunkowy. Opisy kodów czynności 
opisujących poszczególne prace leśne (czynności) wchodzące w skład przedmiotu zamówienia zostały opisane 
w Załączniku nr 3.1 do SWZ oraz w Załączniku nr 3.2 (opis standardu technologii wykonawstwa prac leśnych). 
Określony w Załączniku nr. 3.1. do SWZ i w Załączniku nr 3.2. do SWZ szczegółowy opis standardu technologii 
wykonywania poszczególnych prac leśnych (czynności) stanowi podstawę określenia wymagań jakościowych 
odnoszących się do elementów składających się na przedmiot zamówienia (Załącznik nr 2 do SWZ). Jeżeli 
czynność opisana w ww. załącznikach nie została przewidziana w opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 2 
do SWZ), to w tym zakresie postanowień Załącznika nr. 3.1. do SWZ i w Załącznika nr 3.2. do SWZ nie stosuje 
się.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) PZP, w 
okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia będą polegały na powtórzeniu usług 
zgodnych z usługami stanowiącymi przedmiot niniejszego zamówienia. Zakres rzeczowy usług stanowiących 
przedmiot zamówień nie przekroczy wartości 50 % wartości niniejszego zamówienia.

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

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

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „procedury odwróconej”, o której 
mowa w art. 139 ust.1, 3-4 PZP. Wadium dla pakietu I - 22 000,00 PLN, wymagania dotyczące wadium zostały 
opisane w pkt. 11 SWZ. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet II - Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Dwukoły w roku 2023 w 
leśnictwach: Szydłowo, Łomia;
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
75251120 Usługi ochrony przeciwpożarowej lasów
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
77211500 Usługi pielęgnacji drzew
77211400 Usługi wycinania drzew
77211600 Sadzenie drzew
77230000 Usługi doraźne dotyczące leśnictwa
77231000 Usługi gospodarki leśnej
77231200 Usługi zwalczania szkodników leśnych
77231600 Usługi zalesiania

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL922 Ciechanowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren leśnictw: Szydłowo i Łomia

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej obejmujące prace z hodowli i ochrony lasu, 
ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna do wykonania na terenie leśnictw Szydłowo i Łomia. 
Zakres rzeczowy obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, 
pozyskania i zrywki drewna wynikające z Załącznika nr 2 do SWZ, na który składają się: załącznik nr 2.1.II 
– planowany rozmiar prac, 2.2.II- szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji, 
2.3.1.II - charakterystyka leśnictwa w zakresie pozyskania drewna, 2.3.2.II- układ sortymentowy pozyskania 
drewna w leśnictwie, 2.3.3.II - zestawienie odległości i warunków zrywki drewna, 2.3.4.II - zestawienie pozycji 
z dodatkowymi utrudnieniami w zakresie pozyskania i zrywki, 2.3.5.II - zestawienie pozycji nieudostępnionych 
dla pozyskania maszynowego, 2.3.6.II - informacja o optymalnej technologii pozyskania drewna (potencjał), 
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2.4.1.II - informacja o charakterze pielęgnacji lasu (strefy dla wykaszania chwastów), 2.4.2.II - zestawienie 
pozycji nieudostępnionych do odnowień wykonywanych przy pomocy sadzarki. Zakresy rzeczowe zestawione 
w załącznikach wchodzących w skład załącznika nr 2 mają charakter szacunkowy. Opisy kodów czynności 
opisujących poszczególne prace leśne (czynności) wchodzące w skład przedmiotu zamówienia zostały opisane 
w Załączniku nr 3.1 do SWZ oraz w Załączniku nr 3.2 (opis standardu technologii wykonawstwa prac leśnych). 
Określony w Załączniku nr. 3.1. do SWZ i w Załączniku nr 3.2. do SWZ szczegółowy opis standardu technologii 
wykonywania poszczególnych prac leśnych (czynności) stanowi podstawę określenia wymagań jakościowych 
odnoszących się do elementów składających się na przedmiot zamówienia (Załącznik nr 2 do SWZ). Jeżeli 
czynność opisana w ww. załącznikach nie została przewidziana w opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 2 
do SWZ), to w tym zakresie postanowień Załącznika nr. 3.1. do SWZ i w Załącznika nr 3.2. do SWZ nie stosuje 
się.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) PZP, w 
okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia będą polegały na powtórzeniu usług 
zgodnych z usługami stanowiącymi przedmiot niniejszego zamówienia. Zakres rzeczowy usług stanowiących 
przedmiot zamówień nie przekroczy wartości 50 % wartości niniejszego zamówienia.

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

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

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „procedury odwróconej”, o której 
mowa w art. 139 ust.1, 3-4 PZP. Wadium dla pakietu II - 21 000,00 PLN, wymagania dotyczące wadium zostały 
opisane w pkt. 11 SWZ. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

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 warunku udziału w postępowaniu 
w odniesieniu do warunku dot. sytuacji ekonomicznej.
Warunek w odniesieniu do sytuacji finansowej, zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada środki 
finansowe lub zdolność kredytową nie mniejszą niż:
I) dla Pakietu I - 115 000,00 zł
II) dla Pakietu II - 110 000,00 zł
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia, w tym Specyfikacji Warunków 
Zamówienia, która szczegółowo opisuje warunki udziału w postępowaniu, dostępny jest bezpłatnie pod 
adresem https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_dwukoly.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Wykonawca będzie wykonywał Przedmiot Umowy na podstawie zleceń przekazywanych przez Przedstawicieli 
Zamawiającego. Zlecenie określać będzie rodzaj i zakres prac do wykonania, termin ich realizacji, lokalizację 
(adres leśny), a w przypadku zaistnienia takiej potrzeby, również inne niezbędne informacje, w tym w 
szczególności wymagania co do sposobu wykonania prac oraz określenie części przedmiotu Zlecenia objętych 
odbiorami częściowymi oraz informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony przyrody. Zlecenia, których 
przedmiotem będzie wykonywanie prac z zakresu zrywki i pozyskania mogą również określać dopuszczalną 
tolerancję określającą różnicę pomiędzy ilością masy zleconej do pozyskania oraz ilością masy faktycznie 
wykonanej, której wystąpienie nie może powodować uznania, że prace te zostały wykonane nienależycie. Wzór 
umowy stanowi załącznik nr 12 do SWZ.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania 
zamówienia
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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: 2022/S 152-434784

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 26/01/2023
Czas lokalny: 09:00

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

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

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 25/04/2023

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 26/01/2023
Czas lokalny: 09:15
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Dwukoły 2, 13-240 Iłowo-Osada
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcia ofert dokona komisja przetargowa powołana przez kierownika Zamawiającego. Otwarcie ofert następi 
poprzez odszyfrowanie i otwarcie ich za pomocą platformy platformazakupowa.pl. W przypadku awarii sytemu 
teleinformatycznego otwarcie ofert następi niezwłocznie po usunięciu awarii. Zamawiający poinformuje o 
zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.3) Informacje dodatkowe:
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości określonej dla Pakietów w SWZ w pkt. 11. Wadium 
należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymywać nieprzerwanie do dnia upływu terminu 
związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 PZP. Wadium 
może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2080 z 
późn. zm.). Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w 
banku BNP Paribas nr rachunku: 88 2030 0045 1110 0000 0179 2730 z dopiskiem: wadium na zabezpieczenie 
oferty w postępowaniu na „Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Dwukoły 
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w roku 2023, Pakiet _.” Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie 
zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje 
na rachunku bankowym.
Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez wykonawcę, którego 
oferta została uznana za najkorzystniejszą w danym Pakiecie, 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. W terminie składania ofert określonym w pkt 14.1. SWZ 
Wykonawca zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu Ofertę zawierającą dokumenty wymienione w pkt. 
13.4 SWZ. Dokumenty składane wraz z ofertą, w tym pełnomocnictwa powinny zostać sporządzone w 
sposób określony w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu 
sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz 
środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. 
U.z 2020 r. poz. 2452). Wykonawca związany jest ofertą przez 90 dni od dnia upływu terminu składania ofert, 
przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert tj. do 
dnia 20.02.2023r. Sposób obliczenia ceny oferty został opisany w pkt. 15 SWZ. Informacja o formalnościach, 
jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy zostały opisane w pkt. 17 SWZ.
W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie 
zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 108 ust. 1 PZP, art. 109 ust. 1 pkt 1-5 i 7-10 PZP oraz 
spełniają warunki udziału w postępowaniu. Warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji finansowej 
oraz zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia, osób skierowanych przez wykonawcę 
do realizacji Zamówienia i potencjału technicznego zostały opisane dla każdego Pakietu w SWZ. Wykaz 
oświadczeń oraz podmiotowych środków dowodowych składanych na potwierdzenie spełnienia
warunków udziału w postępoowaniu i braku podstaw do wykluczenia oraz terminy i forma ich złożenia 
zostały opisane w SWZ. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu 
z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych 
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 
bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835 – „Specustawa”). W postępowaniu mogą brać udział 
Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) Nr 833/2014 z 
dnia 31 lipca 2014 r. - Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.20214, str. 1

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587803
Adres internetowy: http://www.uzp.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
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Oficjalna nazwa: Sąd Polubowny przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
Adres pocztowy: ul. Krucza 36/Wspólna 6
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 00-522
Państwo: Polska
Tel.:  +48 226958504
Faks:  +48 226958111
Adres internetowy: https://sp.prokuratoria.gov.pl/

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
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1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub
może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów PZP, przysługują środki ochrony
prawnej określone w dziale IX PZP tj. odwołanie i skarga do sądu. Postępowanie odwoławcze uregulowane 
zostało
w przepisach art. 506-578 PZP, a postępowanie skargowe w przepisach art. 579-590 PZP.
2. Odwołanie przysługuje na: 1) niezgodną z przepisami PZP czynność Zamawiającego, podjętą w 
postępowaniu o
udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynności w 
postępowaniu
o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie PZP; 3) zaniechanie
przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie PZP, mimo że Zamawiający był do tego
obowiązany.
3. 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.
4. Odwołanie wnosi się w terminie: (a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego
stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej, (b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę 
jego
wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. (a).
5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści
dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Unii
Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
6. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 4. i 5. wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym
powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia
7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym
mowa w art. 519 ust. 1 PZP, stronom oraz uczestnikom postępowania przysługuje skarga do sądu. Skargę 
wnosi
się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych. Skargę wnosi się za pośrednictwem 
Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej lub
postanowienia Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 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 2022 r. poz. 896 z późn. zm.), jest
równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

13/01/2023 S10
https://ted.europa.eu/TED

10 / 11



Dz.U./S S10
13/01/2023
19598-2023-PL

11 / 11

Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postepu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587803
Adres internetowy: http://www.uzp.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/01/2023
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