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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:493964-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Jadowniki: Usługi leśnictwa
2020/S 203-493964

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Oficjalna nazwa: Nadleśnictwo Brzesko
Adres pocztowy: Brzeska 59
Miejscowość: Jadowniki
Kod NUTS: PL217 Tarnowski
Kod pocztowy: 32-800
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Adam Wrona
E-mail: brzesko@krakow.lasy.gov.pl 
Tel.:  +48 146125149
Faks:  +48 146125149
Adresy internetowe:
Główny adres: http://brzesko.krakow.lasy.gov.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_krakow/nadl_brzesko/zamowienia_publiczne
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_brzesko
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/

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

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

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

II.1.1) Nazwa:
Wykonanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Brzesko w 2021 roku
Numer referencyjny: SA.270.1.4.2020

II.1.2) Główny kod CPV
77200000 Usługi leśnictwa

19/10/2020 S203
https://ted.europa.eu/TED

1 / 14

mailto:brzesko@krakow.lasy.gov.pl
http://brzesko.krakow.lasy.gov.pl
https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_krakow/nadl_brzesko/zamowienia_publiczne
https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_brzesko
https://platformazakupowa.pl/


Dz.U./S S203
19/10/2020
493964-2020-PL

2 / 14

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 szkółkarstwa, do wykonania na terenie Nadleśnictwa Brzesko w roku 2021.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 5 521 133.47 PLN

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do maksymalnej liczby części: 4
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 4

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet 1 – Usługi gospodarki leśnej na terenie Leśnictwa Kopaliny
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
77200000 Usługi leśnictwa

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL217 Tarnowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Realizacja prac wchodzących w skład przedmiotu zamówienia dla pakietu 1 będzie się odbywała na obszarze 
Leśnictwa Kopaliny.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej obejmujące prace z zakresu hodowli i 
ochrony lasu, szkółkarstwa, nasiennictwa i selekcji, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna. 
Szczegółowy opis pakietu zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia / Waga: 20
Cena - Waga: 80

II.2.6) Szacunkowa wartość

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: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
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II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet 2 – Usługi gospodarki leśnej na terenie Leśnictwa Chrostowa
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
77200000 Usługi leśnictwa

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL217 Tarnowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Realizacja prac wchodzących w skład przedmiotu zamówienia dla pakietu 2 będzie się odbywała na obszarze 
Leśnictwa Chrostowa

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej obejmujące prace z zakresu hodowli i 
ochrony lasu, szkółkarstwa, nasiennictwa i selekcji, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna. 
Szczegółowy opis pakietu zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia / Waga: 20
Cena - Waga: 80

II.2.6) Szacunkowa wartość

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: nie

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

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet 3 – Usługi gospodarki leśnej na terenie Leśnictwa Żegocina
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
77200000 Usługi leśnictwa

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL217 Tarnowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Realizacja prac wchodzących w skład przedmiotu zamówienia dla pakietu 3 będzie się odbywała na obszarze 
Leśnictwa Żegocina
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II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej obejmujące prace z zakresu hodowli i 
ochrony lasu, szkółkarstwa, nasiennictwa i selekcji, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna. 
Szczegółowy opis pakietu zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia / Waga: 20
Cena - Waga: 80

II.2.6) Szacunkowa wartość

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: nie

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

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet 4 – Usługi gospodarki leśnej na terenie Leśnictwa Kamionna
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
77200000 Usługi leśnictwa

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL217 Tarnowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Realizacja prac wchodzących w skład przedmiotu zamówienia dla pakietu 4 będzie się odbywała na obszarze 
Leśnictwa Kamionna

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej obejmujące prace z zakresu hodowli i 
ochrony lasu, szkółkarstwa, nasiennictwa i selekcji, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna. 
Szczegółowy opis pakietu zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia / Waga: 20
Cena - Waga: 80

II.2.6) Szacunkowa wartość

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: nie

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

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet 5 – Usługi gospodarki leśnej na terenie Leśnictwa Jodłówka
Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
77200000 Usługi leśnictwa

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL217 Tarnowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Realizacja prac wchodzących w skład przedmiotu zamówienia dla pakietu 5 będzie się odbywała na obszarze 
Leśnictwa Jodłówka

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej obejmujące prace z zakresu hodowli i 
ochrony lasu, szkółkarstwa, nasiennictwa i selekcji, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna. 
Szczegółowy opis pakietu zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia / Waga: 20
Cena - Waga: 80

II.2.6) Szacunkowa wartość

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: nie

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

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet 6 – Usługi gospodarki leśnej na terenie Leśnictwa Okocim
Część nr: 6
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II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
77200000 Usługi leśnictwa

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL217 Tarnowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Realizacja prac wchodzących w skład przedmiotu zamówienia dla pakietu 6 będzie się odbywała na obszarze 
Leśnictwa Okocim

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej obejmujące prace z zakresu hodowli i 
ochrony lasu, szkółkarstwa, nasiennictwa i selekcji, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna. 
Szczegółowy opis pakietu zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia / Waga: 20
Cena - Waga: 80

II.2.6) Szacunkowa wartość

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: nie

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

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet 7 – Usługi gospodarki leśnej na terenie Leśnictwa Melsztyn
Część nr: 7

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
77200000 Usługi leśnictwa

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL217 Tarnowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Realizacja prac wchodzących w skład przedmiotu zamówienia dla pakietu 7 będzie się odbywała na obszarze 
Leśnictwa Okocim

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej obejmujące prace z zakresu hodowli i 
ochrony lasu, szkółkarstwa, nasiennictwa i selekcji, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna. 
Szczegółowy opis pakietu zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

19/10/2020 S203
https://ted.europa.eu/TED

6 / 14



Dz.U./S S203
19/10/2020
493964-2020-PL

7 / 14

Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia / Waga: 20
Cena - Waga: 80

II.2.6) Szacunkowa wartość

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: nie

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

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet 8 – Usługi z zakresu mechanicznego przygotowania gleby
Część nr: 8

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
77200000 Usługi leśnictwa

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL217 Tarnowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Realizacja prac wchodzących w skład przedmiotu zamówienia dla pakietu 8 będzie się odbywała na obszarze 
Nadleśnictwa Brzesko

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej obejmujące prace z zakresu hodowli i 
ochrony lasu, szkółkarstwa, nasiennictwa i selekcji, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna. 
Szczegółowy opis pakietu zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia / Waga: 20
Cena - Waga: 80

II.2.6) Szacunkowa wartość

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: nie
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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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet 9 – Usługi związane z prowadzeniem szkółki w Leśnictwie Jodłówka
Część nr: 9

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
77200000 Usługi leśnictwa

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL217 Tarnowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Realizacja prac wchodzących w skład przedmiotu zamówienia dla pakietu 9 będzie się odbywała na obszarze 
Leśnictwa Jodłówka.

II.2.4) Opis zamówienia:
Prace związane z prowadzeniem gospodarstwa szkółkarskiego w Leśnictwie Jodłówka.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia / Waga: 20
Cena - Waga: 80

II.2.6) Szacunkowa wartość

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: nie

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

II.2.14) Informacje dodatkowe

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:
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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 70 000 PLN,
II) dla pakietu II 90.000 PLN,
III) dla pakietu III 60.000 PLN,
IV) dla pakietu IV 70.000 PLN,
V) dla pakietu V 80.000 PLN,
VI) dla pakietu VI 80.000 PLN,
VII) dla pakietu VII 80.000 PLN,
VIII) dla pakietu VIII 20.000 PLN,
IX) dla pakietu IX 10 000 PLN.

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):
I) dla pakietu I
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 
360 000 PLN brutto;
II) dla pakietu II
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 
460.000 PLN brutto;
III) dla pakietu III
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 
290.000 PLN brutto;
IV) dla pakietu IV
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 
340.000 PLN brutto;
V) dla pakietu V
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 
410.000 PLN brutto;
VI) dla pakietu VI
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 
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na wykonywaniu prac z zakresu zagospodarowania lasu, zrywki i pozyskania drewna, na kwotę nie mniejszą niż 
410.000 zł brutto;
VII) dla pakietu VII
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 
420.000 zł brutto;
VIII) dla pakietu VIII
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 
90.000 PLN brutto;
IX) dla pakietu IX
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 
31.000 PLN brutto.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

19/10/2020 S203
https://ted.europa.eu/TED

10 / 14



Dz.U./S S203
19/10/2020
493964-2020-PL

11 / 14

Warunek ten, w zakresie potencjału technicznego, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że 
dysponuje lub będzie dysponować:
I) dla pakietu I
a) co najmniej 1 szt. ciągnik zrywkowy typu Skider o mocy minimum 80 KM,
b) co najmniej 3 szt. pilarki o mocy minimum 2 KW,
c) co najmniej 1 szt. zespół (ciągnik + przyczepa samozaładowcza do zrywki i podwozu drewna);
II) dla pakietu II
a) co najmniej 1 szt. ciągnik zrywkowy typu Skider o mocy minimum 80 KM,
b) co najmniej 4 szt. pilarki o mocy minimum 2 KW,
c) co najmniej 1 szt. zespół (ciągnik + przyczepa samozaładowcza do zrywki i podwozu drewna);
III) dla pakietu III
a) co najmniej 1 szt. ciągnik zrywkowy typu Skider o mocy minimum 80 KM,
b) co najmniej 3 szt. pilarki o mocy minimum 2 KW,
c) co najmniej 1 szt. zespół (ciągnik + przyczepa samozaładowcza do zrywki i podwozu drewna);
IV) dla pakietu IV
a) co najmniej 1 szt. ciągnik zrywkowy typu Skider o mocy minimum 80 KM,
b) co najmniej 4 szt. pilarki o mocy minimum 2 KW,
c) co najmniej 1 szt. zespół (ciągnik + przyczepa samozaładowcza do zrywki i podwozu drewna);
IV) dla pakietu IV
a) co najmniej 1 szt. ciągnik zrywkowy typu Skider o mocy minimum 80 KM,
b) co najmniej 4 szt. pilarki o mocy minimum 2 KW,
c) co najmniej 1 szt. zespół (ciągnik + przyczepa samozaładowcza do zrywki i podwozu drewna)
V) dla pakietu V
a) co najmniej 1 szt. ciągnik zrywkowy typu Skider o mocy minimum 80 KM,
b) co najmniej 4 szt. pilarki o mocy minimum 2 KW,
c) co najmniej 1 szt. zespół (ciągnik + przyczepa samozaładowcza do zrywki i podwozu drewna);
VI) dla pakietu VI
a) co najmniej 1 szt. ciągnik zrywkowy typu Skider o mocy minimum 80 KM,
b) co najmniej 3 szt. pilarki o mocy minimum 2 KW,
c) co najmniej 1 szt. zespół (ciągnik + przyczepa samozaładowcza do zrywki i podwozu drewna);
VII) dla pakietu VII
a) co najmniej 1 szt. ciągnik zrywkowy typu Skider o mocy minimum 80 KM,
b) co najmniej 4 szt. pilarki o mocy minimum 2 KW,
c) co najmniej 1 szt. zespół (ciągnik + przyczepa samozaładowcza do zrywki i podwozu drewna);
VIII) dla pakietu VIII
a) ciągnik o mocy minimum 120 KM przystosowany do współpracy z frezem leśnym i pługofrezarką,
b) frez leśny,
c) pługofrezarka,
d) kruszarka;
IX) dla pakietu IX
Zamawiający dla tego pakietu nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełnienia tego warunku 
udziału w postępowaniu.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Wykonawca może powierzyć realizację elementów (części) przedmiotu zamówienia podwykonawcom. 
W przypadku zamiaru wykonywania przedmiotu zamówienia z udziałem podwykonawców Wykonawca 
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zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie części zamówienia (zakresów rzeczowych), których wykonanie 
zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. Wskazanie takie 
należy umieścić na ofercie. W przypadku braku wskazania w ofercie podwykonawstwa Wykonawca będzie mógł 
wprowadzić podwykonawcę wyłącznie na warunkach określonych w umowie.
Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących czynności wchodzące w skład przedmiotu zamówienia polegające na pozyskaniu i zrywce 
surowca drzewnego, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 
22 § 1 ustawy z 26.6.1974 – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.).

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: 10:00

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.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 19/11/2020
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
Nadleśnictwo Brzesko, Jadowniki, ul. Brzeska 59, 32-800 Brzesko, POLSKA.
Miejsce otwarcia: sala narad – pokój 110.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są: Jan Saferna – w sprawach 
merytorycznych; Adam Wrona – w sprawach proceduralnych. W terminie składania ofert określonym w SIWZ 
Wykonawca zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu ofertę złożoną pod rygorem nieważności, w postaci 
elektronicznej i opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.3) Informacje dodatkowe:
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Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości określonej poniżej dla Pakietów:
I) dla pakietu I w wysokości 7 000 PLN;
II) dla pakietu II w wysokości 9 000 PLN;
III) dla pakietu III w wysokości 6 000 PLN;
IV) dla pakietu IV w wysokości 7 000 PLN;
V) dla pakietu V w wysokości 8 000 PLN;
VI) dla pakietu VI w wysokości 8 000 PLN;
VII) dla pakietu VII w wysokości 8 000 PLN;
VIII) dla pakietu VIII w wysokości 2 000 PLN;
IX) dla pakietu IX w wysokości 1 000 PLN.
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że 
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) 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 2020 r. poz. 299.).
Wadium wpłacane w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w 
banku PEKAO S.A o/Bochnia nr rachunku: 83 1240 5208 1111 0000 5475 3846 z dopiskiem: wadium na 
zabezpieczenie oferty w postępowaniu na „Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie 
Nadleśnictwa Brzesko w roku 2021, Pakiet ___________________.” Wniesienie wadium w pieniądzu będzie 
skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego.
Z treści wadium wnoszonego w formie: poręczenia bankowego, poręczenia spółdzielczej kasy 
oszczędnościowo-kredytowej, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub 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 powinno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone 
przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej 
kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a Pzp oraz art. 46 ust. 5 Pzp.
Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz należy złożyć wraz z Ofertą
W oryginale w postaci elektronicznej tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznymi osób 
upoważnionych do jego wystawienia. Wadium musi zabezpieczać ofertę na daną część zamówienia przez 
cały okres związania ofertą. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób 
nieprawidłowy, zostanie odrzucona z postępowania na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b Pzp.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowe Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +14 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
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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: www.uzp.gov.pl

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