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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:320317-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Gruszki: Usługi rolnicze
2021/S 121-320317

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 Browsk w 
Gruszkach
Krajowy numer identyfikacyjny: 050026271
Adres pocztowy: 17-220 Narewka
Miejscowość: Gruszki 10
Kod NUTS: PL841 Białostocki
Kod pocztowy: 17-220
Państwo: Polska
E-mail: browsk@bialystok.lasy.gov.pl 
Tel.:  +48 856858344
Faks:  +48 856858677
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.browsk.bialystok.lasy.gov.pl/

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_browsk
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: jednostka organizacyjna Skarbu Państwa nieposiadająca osobowości prawnej – Lasy Państwowe

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

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

II.1.1) Nazwa:
Działania ochronne realizowane w ramach projektu „Kompleksowy projekt ochrony gatunków i siedlisk 
przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe”
Numer referencyjny: SA.270.4.2021

II.1.2) Główny kod CPV
77100000 Usługi rolnicze

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi
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II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest usługa z zakresu koszenia (w razie potrzeby z usunięciem biomasy) oraz 
usunięcia nalotu drzew i krzewów oraz usuwanie drzew i krzewów w pasie szuwarów wielkoturzycowych, 
trzcinowisk i łąk wilgotnych w ramach niżej opisanych zadań, ujętych w projekcie „Kompleksowy projekt ochrony 
gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe”:
a) ochrona orlika krzykliwego - utrzymanie dotychczasowego sposobu użytkowania rolniczego. Usunięcie 
drzew i krzewów (w razie potrzeby) koszenie z usuwaniem biomasy (8,3 ha - wykonanie w 2021 roku; 8,3 ha - 
wykonanie w 2022 roku);
b) ochrona żubra - działania na rzecz gatunku – poprawa warunków żerowania wewnątrz kompleksu leśnego 
(20,0 ha - wykonanie w 2021 roku; 20,0 ha – wykonanie w 2022 roku);
c) przeciwdziałanie zarastaniu siedlisk kropiatki (Porzana porzana) - 4ha - wykonanie w 2021 roku

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

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

II.2) Opis

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL84 Podlaskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Nadleśnictwo Browsk w Gruszkach.
Orlik -leśnictwo Pasieki w oddz.:2Al,7Ag,17Cb,19Bb
Żubr -leśnictwo Pasieki w oddz.:2Ap,2Ak,2Ao,5Aa,5Aj
Kropiatka -obr. Ew. Gruszki 878/1

II.2.4) Opis zamówienia:
a)Ochrona Orlik krzykliwy-utrzymanie dotychczasowego sposobu użytkowania rolniczego. Usunięcie drzew i 
krzewów (w razie potrzeby) koszenie z usuwaniem biomasy.
Usługa polegać będzie na usunięciu nalotów drzew i krzewów oraz koszeniu łąk z usunięciem biomasy, 
o powierzchni łącznej 8,3 ha (rocznie)-2 lata-16,6 ha,(w sytuacji wystąpienia niesprzyjających warunków 
pogodowych, terenowych lub innych uzasadnionych okoliczności, powierzchnia ta może ulec zmniejszeniu) 
położonych w leśnictwie Pasieki w oddz.: 2Al, 7Ag, 17Cb, 19Bb.
Zalecenia dotyczące koszenia:
−termin realizacji usługi:
•jednokrotne koszenie, w terminie od dnia podpisania umowy do 30.09.2021r.- 8,3 ha,
•jednokrotne koszenie, w terminie od 15.06.2022 r. do 30.09.2022 r. –8,3 ha
− wysokość koszenia - 5-10 cm od powierzchni gruntu,
− złożenie skoszonej biomasy w stogi lub do brogów,
− zakaz koszenia okrężnego od zewnątrz do środka koszonej powierzchni,
— koszenie musi odbywać się z uwzględnieniem wszystkich założeń dobrej praktyki rolniczej.
Biomasa musi być zbierana ze wskazanych powierzchni, wywieziona lub pozostawiona w formie tradycyjnie 
wyglądających stogów. Usunięcie ściętej biomasy musi nastąpić w terminie do 2 tygodni po skoszeniu, a w 
uzasadnionych przypadkach w terminie dłuższym, niezwłocznie jednak po ustaniu przyczyn ze względu na 
które termin ten nie był przestrzegany. Miejsce składowania ściętej biomasy każdorazowo należy uzgodnić z 
Zamawiającym.
b)Ochrona żubra - Działania na rzecz gatunku – poprawa warunków żerowania wewnątrz kompleksu leśnego.
Usługa polegać będzie na usunięciu nalotów drzew i krzewów oraz koszeniu łąk, o powierzchni łącznej 20,0 
ha - rocznie, 2 lata – 40,0 ha (w sytuacji wystąpienia niesprzyjających warunków pogodowych, terenowych lub 
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innych uzasadnionych okoliczności, powierzchnia ta może ulec zmniejszeniu), położonych w leśnictwie Pasieki 
w oddz.: 2Ap, 2Ak, 2Ao, 5Aa, 5Aj, 7Ah.
Zalecenia dotyczące koszenia:
−termin realizacji usługi:
•jednokrotne koszenie, w terminie od dnia podpisania umowy do 31.10.2021 r - 20 ha
•jednokrotne koszenie, w terminie od 15.06.2022 r. do 30.09.2022 r. – 20 ha,
−wysokość koszenia - 5-10 cm od powierzchni gruntu,
−złożenie skoszonej biomasy w stogi lub do brogów,
−zakaz koszenia okrężnego od zewnątrz do środka koszonej powierzchni,
— koszenie musi odbywać się z uwzględnieniem wszystkich założeń dobrej praktyki rolniczej.
Biomasa musi być zbierana ze wskazanych powierzchni, wywieziona lub pozostawiona w formie tradycyjnie 
wyglądających stogów. Usunięcie ściętej biomasy musi nastąpić w terminie do 2 tygodni po skoszeniu, a w 
uzasadnionych przypadkach w terminie dłuższym, niezwłocznie jednak po ustaniu przyczyn ze względu na 
które termin ten nie był przestrzegany. Miejsce składowania ściętej biomasy każdorazowo należy uzgodnić z 
Zamawiającym.
c)Przeciwdziałanie zarastaniu siedlisk kropiatki (Porzana porzana)
Usługa polegać będzie na usuwaniu drzew i krzewów w pasie szuwarów wielkoturzycowych, trzcinowisk i łąk 
wilgotnych.
Prace prowadzone na terenie Nadleśnictwa Browsk w Gruszkach (obr. Ew. Gruszki 878/1 o powierzchni 4 ha). 
Termin realizacji zadania: od 15.08.2021 r. do 31.10.2021 r.
Zakres prac obejmuje jednokrotne wycięcie drzew i krzewów wraz z usunięciem biomasy poza płat terenu 
objętego działaniami. Wycinanie drzew oraz krzewów prowadzone będzie ręcznie. W ramach realizacji 
zamówienia niedopuszczalne jest stosowanie ciężkich maszyn (ciągnik, harwester itp.). Wszystkie wyżej 
wymienione czynności muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami BHP.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia / Waga: 40 %
Cena - Waga: 60 %

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/09/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Zamówienie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko Nr projektu POIS.02.04.00-00-0200/16-00 Zgodnie z art. 310 pkt 1 ustawy PZP Zamawiający 
przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał 
przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

II.2.14) Informacje dodatkowe
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Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach,o 
których mowa w art.108 ust. 1 ustawy Pzp. Dokumenty potwierdzające brak
Podstaw wykluczenia oraz potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu wymieniono w sekcji 
III.1.2

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru 
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w 
postępowaniu.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w 
postępowaniu.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz w celu potwierdzenia spełniania 
warunków udziału w postępowaniu Wykonawca będzie obowiązany przedstawić Zamawiającemu następujące 
oświadczenia i dokumenty (w terminach wskazanych w SWZ):
a)oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu i 
braku podstaw do wykluczenia -JEDZ
b)wykaz usług porównywalnych z usługami stanowiącymi przedmiot zamówienia, w przypadku świadczeń 
okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat od dnia w którym upływa termin 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem 
ich wartości brutto, przedmiotu (rodzaju wykonanych usług), dat wykonania (dat dziennych rozpoczęcia i 
zakończenia realizacji) i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane (wzór wykazu wykonanych usług 
stanowi załącznik nr 7 do SWZ),
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług, wykonanych wspólnie z innymi 
wykonawcami informacje, o których mowa wyżej dotyczą usług faktycznie przez niego wykonanych, a w 
przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych - również faktycznie przez niego wykonywanych.
c)dowody, że wskazane przez Wykonawcę usługi na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu 
dot. zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia zostały wykonane lub są wykonywane 
należycie,
Dowodami, o których mowa powyżej są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz 
którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie 
jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.
d)wykaz urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z 
informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami (wzór wykazu urządzeń technicznych dostępnych 
Wykonawcy w celu wykonania zamówienia stanowi załącznik nr 8 do SWZ),
e)informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:(a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 PZP,(b) art. 108 ust. 1 
pkt 4 PZP, odnośnie do orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego- 
wystawioną nie wcześniej niż
6 miesięcy przed jej złożeniem,
f)oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP, o braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. 
Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 z późn. zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową, 
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albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami 
potwierdzającymi przygotowanie oferty lub oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego 
do tej samej grupy kapitałowej - (wzór oświadczenia Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP o 
przynależności lub braku przynależności do tej grupy kapitałowej stanowi załącznik nr 5 do SWZ),
g)oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 
ust. 1 PZP złożonym na formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), w zakresie 
podstaw wykluczenia z postępowania określonych w: a) art. 108 ust. 1 pkt 3 PZP, b) art. 108 ust. 1 pkt 4 PZP 
odnośnie do orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego, c) art. 
108 ust. 1 pkt 5 PZP odnośnie do zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie 
konkurencji, - (wzór oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym 
mowa w art. 125 ust. 1 PZP złożonym na formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia w 
zakresie podstaw wykluczenia z postępowania stanowi załącznik nr 6 do SWZ).

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące 
zdolności technicznej lub zawodowej:
a)Warunek 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 wykaszania łąk na kwotę nie mniejszą niż 30 000,00 zł brutto.
b)Warunek ten, w zakresie potencjału technicznego, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że 
dysponuje lub będzie dysponować co najmniej 1 ciągnikiem o mocy min. 50 KM.
Informacje dodatkowe:
1.Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu polegać na 
zdolnościach technicznych lub zawodowych (warunki wskazane w pkt 7.1. ppkt 2 SWZ oraz w Sekcji III.1.3.) 
innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych (warunki wskazane w pkt 7.1. SWZ 
wraz w Sekcji III.1.3) podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą:
1)zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na 
potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca 
realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa wyżej, potwierdza, że stosunek łączący 
Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz 
określa w szczególności: (1)zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; (2) 
sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego 
te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; (3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na 
zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących 
doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. Niewiążący wzór zobowiązania do 
oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia stanowi załącznik 
nr 4 do SWZ.
2)oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu 
oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu (w zakresie warunku, w stosunku do którego udostępnia 
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swój potencjał) na formularzu JEDZ. JEDZ podmiotu trzeciego powinien zostać złożony pod rygorem 
nieważności, w formie elektronicznej.
Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych (warunki wskazane w pkt 7.1. 
SWZ oraz w Sekcji III.1.3) na zasadach określonych w art. 118 PZP zobowiązany będzie do przedstawienia 
podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt 9.1 lit e) i lit g) SWZ oraz w Sekcji III.1.2, 
dotyczących tych podmiotów, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia 
z postępowania. Dokumenty, o których mowa w pkt 9.1.lit e) i lit g) SWZ oraz w Sekcji III.1.2. wykonawca 
będzie obowiązany złożyć w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 10dni, określonym w 
wezwaniu wystosowanym przez Zamawiającego do wykonawcy po otwarciu ofert w trybie art. 126 ust. 1 PZP.
2.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast 
informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w pkt 9.1. lit. e) SWZ oraz w Sekcji III.1.2) - składa 
informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument 
wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, w zakresie określonym art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 PZP
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Ciąg dalszy informacji:
3. Dokumenty, o których mowa w pkt 9.3 SWZ oraz pkt 2 (Sekcja III.1.3 powyżej) powinny być wystawione nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed ich złożeniem.
4. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, 
o których mowa w pkt. 9.3. SWZ oraz pkt 2 (Sekcja III.1.3 powyżej), lub gdy dokumenty te nie odnoszą się 
do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 PZP, zastępuje się je w całości lub w 
części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób 
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed 
notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Postanowienia pkt. 
9.4. SWZ oraz pkt 3 powyżej stosuje się.
5.W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić 
się bezpośrednio do właściwych organów kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania o 
udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Wszelkie istotne dla stron postanowienia zawiera wzór umowy (załącznik nr 9 do SWZ). Przewidywane są 
zmiany umowy w przypadku okoliczności przewidzianych w § 15 wzoru umowy (załącznik nr 9 do SWZ).

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: 03/08/2021
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
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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: 31/10/2021

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 03/08/2021
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert,nie później niż następnego dnia po 
dniu, w którym upłynął termin składania ofert. W przypadku awarii tego systemu,która powoduje brak możliwości 
otwarcia ofert w terminie określonym przez zamawiającego,otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu 
awarii.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert dokonywane będzie poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą https://
platformazakupowa.pl/pn/lasy_browsk

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. 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 (Dz.U. z 2019 
r. poz. 2019 z późn. zm.-„PZP”) oraz aktów wykonawczych do PZP. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z 
zasadami przewidzianymi dla tzw. „procedury odwróconej”, o której mowa w art. 139 ust. 1 - 4 PZP.
2. Kryteria oceny ofert:1)"Cena"-60 %-ocenie podlegać będzie cena łączna brutto podana w Ofercie;2)
„Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia” - 40 % -oceniane
Będzie przyjęcie przez wykonawcę zobowiązania umownego do wykonywania kluczowych elementów 
(części)zamówienia,samodzielnie przez wykonawcę składającego ofertę, tj. bez udziału podwykonawców.
Kluczowe elementy(części) zamówienia obejmują prace polegające na skoszeniu trawy na łąkach.
3. W terminie składania ofert określonym w punkcie 14.1. SWZ wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę 
zawierającą:
a)formularz Oferty (sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ) wraz z Kosztorysem 
Ofertowym (sporządzonym wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ), sporządzone pod rygorem 
nieważności, w formie elektronicznej.
b)JEDZ jako własne oświadczenie Wykonawcy pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej,
c)JEDZ dla każdego z podmiotów udostępniających Wykonawcy zasoby, pod rygorem nieważności, w formie 
elektronicznej, o ile wykonawca polega na zasobach innych podmiotów,
d)JEDZ dla każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w przypadku 
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
e)zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych 
zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że 
Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów zgodnie z pkt 
9.2. SWZ, jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach 
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innych podmiotów; (Niewiążący wzór zobowiązania do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych 
zasobów na potrzeby wykonania zamówienia stanowi załącznik nr 4 do SWZ),
f)pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli w 
imieniu Wykonawcy działa osoba, sporządzone pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej,
g)pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie dla pełnomocnika ustanowionego przez 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do reprezentowania ich w postępowaniu 
albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, jeżeli ofertę 
składają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, sporządzone pod rygorem nieważności, 
w formie elektronicznej.
4. Przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca, którego oferta została uznana za 
najkorzystniejszą zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu:
1).kopię umowy regulującej współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. 
umowę konsorcjum), jeżeli zamówienie będzie realizowane przez wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia;
2)polisę od odpowiedzialności cywilnej potwierdzającą, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości co najmniej 
100 000,00 zł (sto tysięcy złotych 00/100).
5.Powód niedokonania podziału zamówienia na części:
Podział zamówienia na części jest niezasadny z powodu małej atrakcyjności i zmniejszenia efektywności 
wykonania zadania ponadto może zniechęcić wykonawców do złożenia oferty. Usługi wchodzące w skład 
całości zamówienia są na tyle zbliżone, iż zasadne jest wykonanie całości zamówienia przez jednego 
wykonawcę. Ponadto podział zamówienia na części mogłaby wpłynąć na wyższą cenę sumaryczną za 
wykonanie zamówień częściowych.

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@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:
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 
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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, mimo że Zamawiający był do tego 
obowiązany.
3.Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Odwołujący przekazuje kopię odwołania 
Zamawiającemu 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 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 2020 r. 
poz. 1041 z późn. zm.).

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: Warszawa
Miejscowość: ul. Postępu 17a
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/06/2021
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