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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:493748-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Zagórzany: Usługi leśnictwa
2020/S 203-493748

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 Gorlice z 
siedzibą w Zagórzanach
Krajowy numer identyfikacyjny: 7380007525
Adres pocztowy: Zagórzany nr 343
Miejscowość: Zagórzany
Kod NUTS: PL218 Nowosądecki
Kod pocztowy: 38-333
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Rafał Stolarski
E-mail: gorlice@krakow.lasy.gov.pl 
Tel.:  +48 183530395
Faks:  +48 183511389
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gorlice.krakow.lasy.gov.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_gorlice

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_gorlice
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za 
pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_gorlice
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie są ogólnodostępne. 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_gorlice

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: gospodarka leśna

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

II.1.1) Nazwa:
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Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Gorlice w roku 2021
Numer referencyjny: S.270.1.5.2020

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. 6 ust. 1 pkt. 
1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 6 z późn. zm. – „Ustawa o 
lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki 
drewna oraz nasiennictwa, selekcji drzew, szkółkarstwa, gospodarki łąkowo-rolnej, gospodarki łowieckiej, 
utrzymania obiektów turystycznych i edukacyjnych, utrzymania dróg leśnych i szlaków zrywkowych, do 
wykonania na terenie Nadleśnictwa Gorlice w roku 2021.
Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresów wymienionych wyżej 
wynikające z załącznika nr 3 do SIWZ.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 14 560 369.85 PLN

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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Kompleksowe wykonanie usług leśnych w leśnictwie Męcina Wielka
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
77230000 Usługi doraźne dotyczące leśnictwa
77211500 Usługi pielęgnacji drzew
77231000 Usługi gospodarki leśnej
77211600 Sadzenie drzew
75251120 Usługi ochrony przeciwpożarowej lasów
77211100 Usługi cięcia drewna
77231200 Usługi zwalczania szkodników leśnych
77210000 Usługi pozyskiwania drewna
77211000 Usługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewna
77231600 Usługi zalesiania
77211200 Transport dłużyc na terenie lasów
77211400 Usługi wycinania drzew
77211300 Usługi selekcji drzew

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL218 Nowosądecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren leśnictwa Męcina Wielka

II.2.4) Opis zamówienia:
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Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej obejmujące prace z zakresu hodowli 
i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz nasiennictwa, selekcji 
drzew,szkółkarstwa,gospodarki łąkowo-rolnej, gospodarki łowieckiej, utrzymania obiektów turystycznych i 
edukacyjnych, utrzymania dróg leśnych i szlaków zrywkowych, do wykonania na terenie leśnictwa Męcina 
Wielka.

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
Wartość bez VAT: 934 810.28 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2021
Koniec: 31/12/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy 
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 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.

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. 67 ust. 1 pkt 6 PZP, w 
okresie3lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego o wartości nie przekraczającej 50 % wartości 
zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług 
stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Kompleksowe wykonanie usług leśnych w leśnictwie Łużna
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
77230000 Usługi doraźne dotyczące leśnictwa
77211500 Usługi pielęgnacji drzew
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77231000 Usługi gospodarki leśnej
77211600 Sadzenie drzew
75251120 Usługi ochrony przeciwpożarowej lasów
77211100 Usługi cięcia drewna
77231200 Usługi zwalczania szkodników leśnych
77210000 Usługi pozyskiwania drewna
77211000 Usługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewna
77231600 Usługi zalesiania
77211200 Transport dłużyc na terenie lasów
77211400 Usługi wycinania drzew
77211300 Usługi selekcji drzew

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL218 Nowosądecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren leśnictwa Łużna

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej obejmujące prace z zakresu hodowli 
i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz nasiennictwa, selekcji 
drzew,szkółkarstwa,gospodarki łąkowo-rolnej, gospodarki łowieckiej, utrzymania obiektów turystycznych i 
edukacyjnych, utrzymania dróg leśnych i szlaków zrywkowych, do wykonania na terenie leśnictwa Łużna.

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
Wartość bez VAT: 814 398.33 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2021
Koniec: 31/12/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy 
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 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.
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II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP, w 
okresie3lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego o wartości nie przekraczającej 50 % wartości 
zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług 
stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Kompleksowe wykonanie usług leśnych w leśnictwie Stróże
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
77230000 Usługi doraźne dotyczące leśnictwa
77211500 Usługi pielęgnacji drzew
77231000 Usługi gospodarki leśnej
77211600 Sadzenie drzew
75251120 Usługi ochrony przeciwpożarowej lasów
77211100 Usługi cięcia drewna
77231200 Usługi zwalczania szkodników leśnych
77210000 Usługi pozyskiwania drewna
77211000 Usługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewna
77231600 Usługi zalesiania
77211200 Transport dłużyc na terenie lasów
77211400 Usługi wycinania drzew
77211300 Usługi selekcji drzew

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL218 Nowosądecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren leśnictwa Stróże

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej obejmujące prace z zakresu hodowli 
i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz nasiennictwa, selekcji 
drzew,szkółkarstwa,gospodarki łąkowo-rolnej, gospodarki łowieckiej, utrzymania obiektów turystycznych i 
edukacyjnych, utrzymania dróg leśnych i szlaków zrywkowych, do wykonania na terenie leśnictwa Stróże.

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
Wartość bez VAT: 867 877.61 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2021
Koniec: 31/12/2021
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:
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 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.

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. 67 ust. 1 pkt 6 PZP, w 
okresie3lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego o wartości nie przekraczającej 50 % wartości 
zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług 
stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Kompleksowe wykonanie usług leśnych w leśnictwach Dragaszów i Ropica Górna oraz szkółkarstwa
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
77230000 Usługi doraźne dotyczące leśnictwa
77211500 Usługi pielęgnacji drzew
77231000 Usługi gospodarki leśnej
77211600 Sadzenie drzew
75251120 Usługi ochrony przeciwpożarowej lasów
77211100 Usługi cięcia drewna
77231200 Usługi zwalczania szkodników leśnych
77210000 Usługi pozyskiwania drewna
77211000 Usługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewna
77231600 Usługi zalesiania
77211200 Transport dłużyc na terenie lasów
77211400 Usługi wycinania drzew
77211300 Usługi selekcji drzew

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL218 Nowosądecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren leśnictwa Dragaszów, Ropica Górna, Łużna i Małastów

II.2.4) Opis zamówienia:
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Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej obejmujące prace z zakresu hodowli 
i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz nasiennictwa, selekcji 
drzew,szkółkarstwa,gospodarki łąkowo-rolnej, gospodarki łowieckiej, utrzymania obiektów turystycznych i 
edukacyjnych, utrzymania dróg leśnych i szlaków zrywkowych, do wykonania na terenie terenie leśnictw 
Dragaszów, Ropica Górna, Łużna i Małastów.

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
Wartość bez VAT: 2 186 790.55 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2021
Koniec: 31/12/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy 
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 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.

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. 67 ust. 1 pkt 6 PZP, w 
okresie3lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego o wartości nie przekraczającej 50 % wartości 
zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług 
stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Kompleksowe wykonanie usług leśnych w leśnictwie Bodaki
Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
77230000 Usługi doraźne dotyczące leśnictwa
77211500 Usługi pielęgnacji drzew
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77231000 Usługi gospodarki leśnej
77211600 Sadzenie drzew
75251120 Usługi ochrony przeciwpożarowej lasów
77211100 Usługi cięcia drewna
77231200 Usługi zwalczania szkodników leśnych
77210000 Usługi pozyskiwania drewna
77211000 Usługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewna
77231600 Usługi zalesiania
77211200 Transport dłużyc na terenie lasów
77211400 Usługi wycinania drzew
77211300 Usługi selekcji drzew

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL218 Nowosądecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren leśnictwa Bodaki

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej obejmujące prace z zakresu hodowli 
i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz nasiennictwa, selekcji 
drzew,szkółkarstwa,gospodarki łąkowo-rolnej, gospodarki łowieckiej, utrzymania obiektów turystycznych i 
edukacyjnych, utrzymania dróg leśnych i szlaków zrywkowych, do wykonania na terenie terenie leśnictwa 
Bodaki.

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
Wartość bez VAT: 1 386 399.22 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2021
Koniec: 31/12/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy 
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 do SIWZ. Podstawą określenia wartości prac 
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zleconych w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte 
w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

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. 67 ust. 1 pkt 6 PZP, w 
okresie3lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego o wartości nie przekraczającej 50 % wartości 
zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług 
stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Kompleksowe wykonanie usług leśnych w leśnictwie Małastów
Część nr: 6

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
77230000 Usługi doraźne dotyczące leśnictwa
77211500 Usługi pielęgnacji drzew
77231000 Usługi gospodarki leśnej
77211600 Sadzenie drzew
75251120 Usługi ochrony przeciwpożarowej lasów
77211100 Usługi cięcia drewna
77231200 Usługi zwalczania szkodników leśnych
77210000 Usługi pozyskiwania drewna
77211000 Usługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewna
77231600 Usługi zalesiania
77211200 Transport dłużyc na terenie lasów
77211400 Usługi wycinania drzew
77211300 Usługi selekcji drzew

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL218 Nowosądecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren leśnictwa Małastów

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej obejmujące prace z zakresu hodowli 
i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz nasiennictwa, selekcji 
drzew,szkółkarstwa,gospodarki łąkowo-rolnej, gospodarki łowieckiej, utrzymania obiektów turystycznych i 
edukacyjnych, utrzymania dróg leśnych i szlaków zrywkowych, do wykonania na terenie terenie leśnictwa 
Małastów.

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
Wartość bez VAT: 1 059 625.76 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2021
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Koniec: 31/12/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy 
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 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.

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. 67 ust. 1 pkt 6 PZP, w 
okresie3lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego o wartości nie przekraczającej 50 % wartości 
zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług 
stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Kompleksowe wykonanie usług leśnych w leśnictwie Owczary
Część nr: 7

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
77230000 Usługi doraźne dotyczące leśnictwa
77211500 Usługi pielęgnacji drzew
77231000 Usługi gospodarki leśnej
77211600 Sadzenie drzew
75251120 Usługi ochrony przeciwpożarowej lasów
77211100 Usługi cięcia drewna
77231200 Usługi zwalczania szkodników leśnych
77210000 Usługi pozyskiwania drewna
77211000 Usługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewna
77231600 Usługi zalesiania
77211200 Transport dłużyc na terenie lasów
77211400 Usługi wycinania drzew
77211300 Usługi selekcji drzew

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL218 Nowosądecki
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Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren leśnictwa Owczary

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej obejmujące prace z zakresu hodowli 
i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz nasiennictwa, selekcji 
drzew,szkółkarstwa,gospodarki łąkowo-rolnej, gospodarki łowieckiej, utrzymania obiektów turystycznych i 
edukacyjnych, utrzymania dróg leśnych i szlaków zrywkowych, do wykonania na terenie terenie leśnictwa 
Owczary.

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
Wartość bez VAT: 1 428 074.41 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2021
Koniec: 31/12/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy 
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 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.

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. 67 ust. 1 pkt 6 PZP, w 
okresie3lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego o wartości nie przekraczającej 50 % wartości 
zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług 
stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Kompleksowe wykonanie usług leśnych z zakresu łowiectwa
Część nr: 8
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II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
77230000 Usługi doraźne dotyczące leśnictwa
77211500 Usługi pielęgnacji drzew
77231000 Usługi gospodarki leśnej
77211600 Sadzenie drzew
75251120 Usługi ochrony przeciwpożarowej lasów
77211100 Usługi cięcia drewna
77231200 Usługi zwalczania szkodników leśnych
77210000 Usługi pozyskiwania drewna
77211000 Usługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewna
77231600 Usługi zalesiania
77211200 Transport dłużyc na terenie lasów
77211400 Usługi wycinania drzew
77211300 Usługi selekcji drzew

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL218 Nowosądecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zadania z zakresu gospodarki łowieckiej realizowane będą na terenie OHZ Nadleśnictwa Gorlice (części 
leśnictw: Owczary, Małastów, Dragaszów, Bodaki i Krzywa).

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej obejmujące prace z 
zakresugospodarkiłowieckiej realizowanych na terenie OHZ Nadleśnictwa Gorlice (części leśnictw: 
Owczary,Małastów,Dragaszów, Bodaki i Krzywa).

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
Wartość bez VAT: 41 384.80 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2021
Koniec: 31/12/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy 
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 
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zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 12 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.

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. 67 ust. 1 pkt 6 PZP, w okresie 
3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego o wartości nie przekraczającej 50 % wartości zamówienia 
podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących 
przedmiot niniejszego zamówienia.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Kompleksowe wykonanie usług leśnych w leśnictwie Konieczna
Część nr: 9

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
77230000 Usługi doraźne dotyczące leśnictwa
77211500 Usługi pielęgnacji drzew
77231000 Usługi gospodarki leśnej
77211600 Sadzenie drzew
75251120 Usługi ochrony przeciwpożarowej lasów
77211100 Usługi cięcia drewna
77231200 Usługi zwalczania szkodników leśnych
77210000 Usługi pozyskiwania drewna
77211000 Usługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewna
77231600 Usługi zalesiania
77211200 Transport dłużyc na terenie lasów
77211400 Usługi wycinania drzew
77211300 Usługi selekcji drzew

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL218 Nowosądecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren leśnictwa Konieczna

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej obejmujące prace z zakresu hodowli 
iochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz nasiennictwa, selekcji 
drzew,szkółkarstwa,gospodarki łąkowo-rolnej, gospodarki łowieckiej, utrzymania obiektów turystycznych 
iedukacyjnych, utrzymania dróg leśnych i szlaków zrywkowych, do wykonania na terenie leśnictwa Konieczna.

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
Wartość bez VAT: 1 450 249.06 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2021
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Koniec: 31/12/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy 
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 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.

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. 67 ust. 1 pkt 6 PZP, w okresie 
3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego o wartości nie przekraczającej 50 % wartości zamówienia 
podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących 
przedmiot niniejszego zamówienia.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Kompleksowe wykonanie usług leśnych w leśnictwie Krzywa
Część nr: 10

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
77230000 Usługi doraźne dotyczące leśnictwa
77211500 Usługi pielęgnacji drzew
77231000 Usługi gospodarki leśnej
77211600 Sadzenie drzew
75251120 Usługi ochrony przeciwpożarowej lasów
77211100 Usługi cięcia drewna
77231200 Usługi zwalczania szkodników leśnych
77210000 Usługi pozyskiwania drewna
77211000 Usługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewna
77231600 Usługi zalesiania
77211200 Transport dłużyc na terenie lasów
77211400 Usługi wycinania drzew
77211300 Usługi selekcji drzew

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL218 Nowosądecki
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Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren leśnictwa Krzywa

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej obejmujące prace z zakresu hodowli 
i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz nasiennictwa, selekcji 
drzew,szkółkarstwa,gospodarki łąkowo-rolnej, gospodarki łowieckiej, utrzymania obiektów turystycznych i 
edukacyjnych, utrzymania dróg leśnych i szlaków zrywkowych, do wykonania na terenie leśnictwa Krzywa.

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
Wartość bez VAT: 1 250 147.80 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2021
Koniec: 31/12/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy 
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 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.

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. 67 ust. 1 pkt 6 PZP, w okresie 
3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego o wartości nie przekraczającej 50 % wartości zamówienia 
podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących 
przedmiot niniejszego zamówienia.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Kompleksowe wykonanie usług leśnych w leśnictwie Wołowiec
Część nr: 11

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
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77230000 Usługi doraźne dotyczące leśnictwa
77211500 Usługi pielęgnacji drzew
77231000 Usługi gospodarki leśnej
77211600 Sadzenie drzew
75251120 Usługi ochrony przeciwpożarowej lasów
77211100 Usługi cięcia drewna
77231200 Usługi zwalczania szkodników leśnych
77210000 Usługi pozyskiwania drewna
77211000 Usługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewna
77231600 Usługi zalesiania
77211200 Transport dłużyc na terenie lasów
77211400 Usługi wycinania drzew
77211300 Usługi selekcji drzew

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL218 Nowosądecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren leśnictwa Wołowiec

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej obejmujące prace z zakresu hodowli 
i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz nasiennictwa, selekcji 
drzew,szkółkarstwa,gospodarki łąkowo-rolnej, gospodarki łowieckiej, utrzymania obiektów turystycznych i 
edukacyjnych, utrzymania dróg leśnych i szlaków zrywkowych, do wykonania na terenie leśnictwa Wołowiec.

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
Wartość bez VAT: 1 100 787.89 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2021
Koniec: 31/12/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy 
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 do SIWZ. Podstawą określenia wartości prac 
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zleconych w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte 
w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

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. 67 ust. 1 pkt 6 PZP, w okresie 
3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego o wartości nie przekraczającej 50 % wartości zamówienia 
podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących 
przedmiot niniejszego zamówienia.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Kompleksowe wykonanie usług leśnych w leśnictwie Radocyna
Część nr: 12

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
77230000 Usługi doraźne dotyczące leśnictwa
77211500 Usługi pielęgnacji drzew
77231000 Usługi gospodarki leśnej
77211600 Sadzenie drzew
75251120 Usługi ochrony przeciwpożarowej lasów
77211100 Usługi cięcia drewna
77231200 Usługi zwalczania szkodników leśnych
77210000 Usługi pozyskiwania drewna
77211000 Usługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewna
77231600 Usługi zalesiania
77211200 Transport dłużyc na terenie lasów
77211400 Usługi wycinania drzew
77211300 Usługi selekcji drzew

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL218 Nowosądecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren leśnictwa Radocyna

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej obejmujące prace z zakresu hodowli 
i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz nasiennictwa, selekcji 
drzew,szkółkarstwa,gospodarki łąkowo-rolnej, gospodarki łowieckiej, utrzymania obiektów turystycznych i 
edukacyjnych, utrzymania dróg leśnych i szlaków zrywkowych, do wykonania na terenie leśnictwa Radocyna.

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
Wartość bez VAT: 1 077 243.06 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2021
Koniec: 31/12/2021
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Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy 
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 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.

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. 67 ust. 1 pkt 6 PZP, w okresie 
3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego o wartości nie przekraczającej 50 % wartości zamówienia 
podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących 
przedmiot niniejszego zamówienia.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Kompleksowe wykonanie usług leśnych w leśnictwie Grab
Część nr: 13

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
77230000 Usługi doraźne dotyczące leśnictwa
77211500 Usługi pielęgnacji drzew
77231000 Usługi gospodarki leśnej
77211600 Sadzenie drzew
75251120 Usługi ochrony przeciwpożarowej lasów
77211100 Usługi cięcia drewna
77231200 Usługi zwalczania szkodników leśnych
77210000 Usługi pozyskiwania drewna
77211000 Usługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewna
77231600 Usługi zalesiania
77211200 Transport dłużyc na terenie lasów
77211400 Usługi wycinania drzew
77211300 Usługi selekcji drzew

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL821 Krośnieński
Kod NUTS: PL218 Nowosądecki
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Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren leśnictwa Grab

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej obejmujące prace z zakresu hodowli 
i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz nasiennictwa, selekcji 
drzew,szkółkarstwa,gospodarki łąkowo-rolnej, gospodarki łowieckiej, utrzymania obiektów turystycznych i 
edukacyjnych, utrzymania dróg leśnych i szlaków zrywkowych, do wykonania na terenie leśnictwa Grab.

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
Wartość bez VAT: 962 581.09 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2021
Koniec: 31/12/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy 
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 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.

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. 67 ust. 1 pkt 6 PZP, w okresie 
3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego o wartości nie przekraczającej 50 % wartości zamówienia 
podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących 
przedmiot niniejszego zamówienia.

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:
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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. zdolności 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 60 000,00 zł
II) dla Pakietu I I 50 000,00 zł
III) dla Pakietu I II 50 000,00 zł
IV) dla Pakietu I V 130 000,00 zł
V) dla Pakietu V 80 000,00 zł
VI) dla Pakietu VI 70 000,00 zł
VII) dla Pakietu VII 90 000,00 zł
VIII) dla Pakietu VIII 5 000,00 zł
IX) dla Pakietu IX 90 000,00 zł
X) dla Pakietu X 80 000,00 zł
XI) dla Pakietu XI 70 000,00 zł
XII) dla Pakietu XII 70 000,00 zł
XIII) dla Pakietu XIII 60 000,00 zł

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie 
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w 
tym okresie) zrealizował lub realizuje (przy czym w tym przypadku będzie liczona wartość zrealizowanej części 
przedmiotu umowy) co najmniej 1 usługę (przez usługę rozumie się wykonywanie prac na podstawie 1 umowy) 
polegającą na wykonywaniu prac z zakresu zagospodarowania lasu, zrywki i pozyskania drewna, na kwotę nie 
mniejszą niż (brutto dla pakietu):1i13- 300tys PLN;2i3 - 250 tys.PLN;4-650tys PLN;7i9 - 450tys PLN,5i10-400 
tys PLN;6,11i12-350tys PLN;8-5tys PLN;oraz dodatkowo dla pakietu 4zrealizował lub realizuje (przy czym w 
tym przypadku będzie liczona wartość zrealizowanej części przedmiotu umowy) co najmniej 1 usługę (przez 
usługę rozumie się wykonywanie prac na podstawie 1 umowy) polegającą na wykonywaniu prac z zakresu 
szkółkarstwa, na kwotę nie mniejszą niż 50 000 zł brutto
Warunek ten, w zakresie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, zostanie uznany za 
spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować:
Co najmniej: dla pakietów 1,2,3,11,12i13 -3 osobami, dla pakietów 5,6,7,9i10 -4 osobami, dla pakietu 4 - 
6osobami, które ukończyły z wynikiem pozytywnym szkolenie dopuszczające do pracy z pilarką zgodnie 
z § 21 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz. U. Nr 161, poz. 1141) lub 
posiadające odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów albo 
odpowiadające im uprawnienia wydane w innych Państwach Członkowskich Unii Europejskiej; oraz co najmniej: 
dla pakietów 1,2,3,5,6,7,9,10,11,12i13 -2 osobami, dla pakietu 4 - 5 osobami, które ukończyły szkolenie w 
zakresie pracy ze środkami chemicznymi zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 
dnia 8 maja 2013 roku szkolenia w zakresie pracy ze środkami chemicznymi (Dz. U. z 2013 r. poz. 554) lub 
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posiadające odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów które 
uprawniają do pracy w kontakcie ze środkami ochrony roślin.
Warunek ten, w zakresie potencjału technicznego, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że 
dysponuje lub będzie dysponować:
Co najmniej:dla pakietów: 1,2,3,11,12,13- 2 szt.,dla pakietów:5,6,7,9i10 - 3szt., dla pakietu 4 -5szt ciągników 
specjalistycznych typu skider lub zamiennie dla pakietów: 1,2,3,11,12,13- 2 szt.,dla pakietów:5,6,7,9i10 - 3szt., 
dla pakietu 4 -5szt ciągniki rolnicze o mocy minimum 80 KM przystosowane do zrywki drewna wyposażone w 
płytę z wciągarką
Co najmniej: dla pakietów1,2,3,5,6,7,9,10,11,12,13- 1 zestaw, dla pakietu 4 - 2 zestawy samozaładowczy do 
zrywki nasiębiernej (forwarder lub ciągnik z przyczepą) o ładowności powyżej 8 ton.
Co najmniej (dla wszystkich pakietów)1 szt. koparki obrotowej lub koparko- ładowarki o pojemności łyżki min. 
0,4 m3
Co najmniej (dla wszystkich pakietów)1 szt. spycharki o mocy minimum 75 km
Co najmniej(dla wszystkich pakietów) 1 szt. samochodu ciężarowego samowyładowczego o ładowności min. 10 
ton
Co najmniej (dla wszystkich pakietów)1 szt. płyty wibracyjnej (zagęszczarka)
Co najmniej(dla wszystkich pakietów) 1 szt. walca drogowego
Co najmniej(dla wszystkich pakietów)1 szt. ciągnika z kosiarką bijakową do koszenia poboczy lub sprzęt 
równoważny
Co najmniej (dla wszystkich pakietów)1 szt. sprzętu do zimowego utrzymania dróg
Co najmniej dla pakietów 1,2,3,11,12i13 -3 szt, dla pakietów 5,6,7,9i10 -4 szt, dla pakietu 4 - 6 szt. Pilarek do 
pozyskania drewna
Co najmniej (dla pakietu 4)1 szt. opryskiwacz plecakowy z dmuchawą o napędzie silnikowym;
Co najmniej (dla pakietu 8) jeden ciągnik rolniczy wyposażony w pług, przyczepę, bronę i radło
UWAGA.
Pozostałe informacje zostały przedstawione w punkcie 6.2 SIWZ

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania 
zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

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

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

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 19/11/2020
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
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IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 17/01/2021

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 19/11/2020
Czas lokalny: 08:05
Miejsce:
Biuro Nadleśnictwa Gorlice, 38-333 Zagórzany 343, pokój nr 2 - Sala narad
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert jest jawne.Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia oraz poszczególnych części Pakietów.
Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, 
a także informacje dotyczące cen zawartych w ofertach

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
Stosowane będą zlecenia elektroniczne
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
Dedykowana platforma zakupowa do obsługi komunikacji w formie elektronicznej pomiędzy Zamawiającym a 
wykonawcami oraz składania ofert: platformazakupowa.pl/pn/lasy_gorlice
Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „procedury odwróconej”, o której 
mowa w art. 24aa ust. 1 i 2 PZP
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości i formie określonej w punkcie 9 SIWZ

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 224587800
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, przysługuje odwołanie 
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wyłącznie od niezgodnej z przepisami PZP czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie PZP.
Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej 
podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zd. drugie PZP, albo w 
terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 16.2 i 16.3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w 
którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach 
stanowiących podstawę jego wniesienia.
Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo 
w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym.
Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki 
sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje 
skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania 
Zamawiającego. Skargę wnosi się za 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: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14/10/2020
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