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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:499546-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Kartuzy: Usługi leśnictwa
2020/S 205-499546

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 Kartuzy
Adres pocztowy: ul. Nadleśniczego Sobiesława Mościckiego 4
Miejscowość: Kartuzy
Kod NUTS: PL634 Gdański
Kod pocztowy: 83-300
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Dominika Kolczyńska
E-mail: zamowienia.kartuzy@gdansk.lasy.gov.pl 
Tel.:  +48 586852930
Faks:  +48 586852932
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_gdansk/nadl_kartuzy/zamowienia_publiczne
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_kartuzy

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_gdansk/nadl_kartuzy/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_kartuzy

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: jednostka organizacyjna zarządzająca mieniem Skarbu Państwa

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

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

II.1.1) Nazwa:
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Kartuzy w roku 2021
Numer referencyjny: SA3.270.7.2020

II.1.2) Główny kod CPV
77200000 Usługi leśnictwa

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi
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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 pozyskania i zrywki drewna, hodowli i ochrony lasu, ochrony 
przeciwpożarowej lasu, nasiennictwa i selekcji drzew, turystycznego zagospodarowania lasu, utrzymania 
obiektów edukacyjnych i wykonywania bieżących działań z zakresu edukacji leśnej, prace z zakresu ochrony 
przyrody, szkółkarstwa leśnego oraz stanu posiadania, do wykonania na terenie Nadleśnictwa Kartuzy w roku 
2021.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 14 038 080.96 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:
Pakiet I - leśnictwa: Mirachowo, Bącka Huta i Kamionka
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
77200000 Usługi leśnictwa
77210000 Usługi pozyskiwania drewna
77211000 Usługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewna
77211100 Usługi cięcia drewna
77211200 Transport dłużyc na terenie lasów
77211300 Usługi selekcji drzew
77211400 Usługi wycinania drzew
77211500 Usługi pielęgnacji drzew
77211600 Sadzenie drzew
77230000 Usługi doraźne dotyczące leśnictwa
77231000 Usługi gospodarki leśnej
77231200 Usługi zwalczania szkodników leśnych

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL634 Gdański
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Kartuzy- leśnictwa 
Mirachowo, Bącka Huta i Kamionka.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 
1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 6 z późn. zm. – „Ustawa 
o lasach”) obejmujące prace z zakresu pozyskania i zrywki drewna, hodowli i ochrony lasu, ochrony 
przeciwpożarowej lasu, turystycznego zagospodarowania lasu oraz stanu posiadania, do wykonania na terenie 
Nadleśnictwa Kartuzy w roku 2021.Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac 
z zakresu pozyskania i zrywki drewna, hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej lasu, turystycznego 
zagospodarowania lasu oraz stanu posiadania, wynikające z załącznika nr 3 do SIWZ, na który składają się: 
załącznik nr 3.1. – rozmiar prac według grup czynności; załącznik nr 3.2. – układ sortymentowy pozyskania 
drewna; załącznik nr 3.3. – zestawienie stopni trudności i współczynników utrudnień pozyskania oraz stref i 
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odległości zrywki; załącznik nr 3.4. – zestawienie pozycji nieudostępnionych dla pozyskania maszynowego; 
załącznik nr 3.5. – informacja o stosowaniu możliwych technologii pozyskania drewna; załącznik nr 3.6. - 
zestawienie pozycji cięć z ochroną nalotów i podrostów. Zakresy rzeczowe zestawione w załącznikach nr 3.1. 
- 3.3. oraz 3.5. mają charakter szacunkowy. Opis standardu technologii wykonywania poszczególnych prac 
leśnych (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 4 do SIWZ. 
Opisy kodów czynności opisujących poszczególne prace leśne (czynności) wchodzące w skład przedmiotu 
zamówienia zostały opisane w załączniku nr 4 do SIWZ. Opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac 
leśnych został zawarty w załączniku nr 4 do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia / Waga: 22
Kryterium jakości - Nazwa: Realizacja zamówienia przy pomocy osób o odpowiednim doświadczeniu / Waga: 14
Kryterium jakości - Nazwa: Przestrzeganie Wytycznych w sprawie stosowania biodegradowalnych olejów do 
smarowania układów tnących używanych w pracach leśnych / Waga: 3
Kryterium jakości - Nazwa: Wydłużenie terminu płatności / Waga: 1
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 2 928 530.09 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Zamówienia będą polegały na powtórzeniu usług zgodnych z usługami stanowiącymi przedmiot niniejszego 
zamówienia oraz usług podobnych do nich w aspekcie technologicznym ich wykonawstwa. Zakres rzeczowy 
usług stanowiących przedmiot zamówień nie przekroczy wartości 75 % wartości niniejszego zamówienia. 
Szczegółowy opis sposobu ich udzielanie opisany jest w SIWZ w pkt 3.7. - 3.13.

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 12a do SIWZ. Podstawą określenia wartości prac 
zleconych w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte 
w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
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II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet II - leśnictwa: Glinne i Sierakowice
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
77200000 Usługi leśnictwa
77210000 Usługi pozyskiwania drewna
77211000 Usługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewna
77211100 Usługi cięcia drewna
77211200 Transport dłużyc na terenie lasów
77211300 Usługi selekcji drzew
77211400 Usługi wycinania drzew
77211500 Usługi pielęgnacji drzew
77211600 Sadzenie drzew
77230000 Usługi doraźne dotyczące leśnictwa
77231000 Usługi gospodarki leśnej
77231200 Usługi zwalczania szkodników leśnych

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL634 Gdański
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Kartuzy- leśnictwa 
Glinne i Sierakowice.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 
1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 6 z późn. zm. – „Ustawa 
o lasach”) obejmujące prace z zakresu pozyskania i zrywki drewna, hodowli i ochrony lasu, ochrony 
przeciwpożarowej lasu, turystycznego zagospodarowania lasu, utrzymania obiektów edukacyjnych i 
wykonywania bieżących działań z zakresu edukacji leśnej, prace z zakresu ochrony przyrody oraz stanu 
posiadania, do wykonania na terenie Nadleśnictwa Kartuzy w roku 2021.Zakres rzeczowy przedmiotu 
zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu pozyskania i zrywki drewna, hodowli i ochrony lasu, 
ochrony przeciwpożarowej lasu, turystycznego zagospodarowania lasu, utrzymania obiektów edukacyjnych 
i wykonywania bieżących działań z zakresu edukacji leśnej, prace z zakresu ochrony przyrody oraz stanu 
posiadania, wynikające z załącznika nr 3 do SIWZ, na który składają się: załącznik nr 3.1. – rozmiar prac 
według grup czynności; załącznik nr 3.2. – układ sortymentowy pozyskania drewna; załącznik nr 3.3. – 
zestawienie stopni trudności i współczynników utrudnień pozyskania oraz stref i odległości zrywki; załącznik 
nr 3.4. – zestawienie pozycji nieudostępnionych dla pozyskania maszynowego; załącznik nr 3.5. – informacja 
o stosowaniu możliwych technologii pozyskania drewna; 3.6. - zestawienie pozycji cięć z ochroną nalotów i 
podrostów. Zakresy rzeczowe zestawione w załącznikach nr 3.1. - 3.3. oraz 3.5. mają charakter szacunkowy. 
Opis standardu technologii wykonywania poszczególnych prac leśnych (czynności) wchodzących w skład 
przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 4 do SIWZ. Opisy kodów czynności opisujących 
poszczególne prace leśne (czynności) wchodzące w skład przedmiotu zamówienia zostały opisane w 
załączniku nr 4 do SIWZ. Opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac leśnych został zawarty w 
załączniku nr 4 do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
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Kryterium jakości - Nazwa: Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia / Waga: 22
Kryterium jakości - Nazwa: Realizacja zamówienia przy pomocy osób o odpowiednim doświadczeniu / Waga: 14
Kryterium jakości - Nazwa: Przestrzeganie Wytycznych w sprawie stosowania biodegradowalnych olejów do 
smarowania układów tnących używanych w pracach leśnych / Waga: 3
Kryterium jakości - Nazwa: Wydłużenie terminu płatności / Waga: 1
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 2 379 591.84 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Zamówienia będą polegały na powtórzeniu usług zgodnych z usługami stanowiącymi przedmiot niniejszego 
zamówienia oraz usług podobnych do nich w aspekcie technologicznym ich wykonawstwa. Zakres rzeczowy 
usług stanowiących przedmiot zamówień nie przekroczy wartości 75 % wartości niniejszego zamówienia. 
Szczegółowy opis sposobu ich udzielanie opisany jest w SIWZ w pkt 3.7. - 3.13.

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 12a do SIWZ. Podstawą określenia wartości prac 
zleconych w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte 
w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

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 III - leśnictwa: Sianowo i Dzierżążno
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
77200000 Usługi leśnictwa
77210000 Usługi pozyskiwania drewna
77211000 Usługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewna
77211100 Usługi cięcia drewna
77211200 Transport dłużyc na terenie lasów

21/10/2020 S205
https://ted.europa.eu/TED

5 / 16



Dz.U./S S205
21/10/2020
499546-2020-PL

6 / 16

77211300 Usługi selekcji drzew
77211400 Usługi wycinania drzew
77211500 Usługi pielęgnacji drzew
77211600 Sadzenie drzew
77230000 Usługi doraźne dotyczące leśnictwa
77231000 Usługi gospodarki leśnej
77231200 Usługi zwalczania szkodników leśnych

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL634 Gdański
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Kartuzy- leśnictwa 
Sianowo i Dzierżążno.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 
1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 6 z późn. zm. – „Ustawa 
o lasach”) obejmujące prace z zakresu pozyskania i zrywki drewna, hodowli i ochrony lasu, ochrony 
przeciwpożarowej lasu, turystycznego zagospodarowania lasu, utrzymania obiektów edukacyjnych i 
wykonywania bieżących działań z zakresu edukacji leśnej oraz stanu posiadania, do wykonania na terenie 
Nadleśnictwa Kartuzy w roku 2021.Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac 
z zakresu pozyskania i zrywki drewna, hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej lasu, turystycznego 
zagospodarowania lasu, utrzymania obiektów edukacyjnych i wykonywania bieżących działań z zakresu 
edukacji leśnej oraz stanu posiadania, wynikające z załącznika nr 3 do SIWZ, na który składają się: załącznik 
nr 3.1. – rozmiar prac według grup czynności; załącznik nr 3.2. – układ sortymentowy pozyskania drewna; 
załącznik nr 3.3. – zestawienie stopni trudności i współczynników utrudnień pozyskania oraz stref i odległości 
zrywki; załącznik nr 3.4. – zestawienie pozycji nieudostępnionych dla pozyskania maszynowego; załącznik nr 
3.5. – informacja o stosowaniu możliwych technologii pozyskania drewna; załącznik nr 3.6. - zestawienie pozycji 
cięć z ochroną nalotów i podrostów. Zakresy rzeczowe zestawione w załącznikach nr 3.1. - 3.3. oraz 3.5. mają 
charakter szacunkowy. Opis standardu technologii wykonywania poszczególnych prac leśnych (czynności) 
wchodzących w skład przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 4 do SIWZ. Opisy kodów 
czynności opisujących poszczególne prace leśne (czynności) wchodzące w skład przedmiotu zamówienia 
zostały opisane w załączniku nr 4 do SIWZ. Opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac leśnych został 
zawarty w załączniku nr 4 do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia / Waga: 22
Kryterium jakości - Nazwa: Realizacja zamówienia przy pomocy osób o odpowiednim doświadczeniu / Waga: 14
Kryterium jakości - Nazwa: Przestrzeganie Wytycznych w sprawie stosowania biodegradowalnych olejów do 
smarowania układów tnących używanych w pracach leśnych / Waga: 3
Kryterium jakości - Nazwa: Wydłużenie terminu płatności / Waga: 1
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 2 518 877.68 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
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Opis wznowień:
Zamówienia będą polegały na powtórzeniu usług zgodnych z usługami stanowiącymi przedmiot niniejszego 
zamówienia oraz usług podobnych do nich w aspekcie technologicznym ich wykonawstwa. Zakres rzeczowy 
usług stanowiących przedmiot zamówień nie przekroczy wartości 75 % wartości niniejszego zamówienia. 
Szczegółowy opis sposobu ich udzielanie opisany jest w SIWZ w pkt 3.7. - 3.13.

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 12a do SIWZ. Podstawą określenia wartości prac 
zleconych w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte 
w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

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 IV - leśnictwa: Kiełpino, Bilowo i szkółka leśna Kiełpino
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
77200000 Usługi leśnictwa
77210000 Usługi pozyskiwania drewna
77211000 Usługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewna
77211100 Usługi cięcia drewna
77211200 Transport dłużyc na terenie lasów
77211300 Usługi selekcji drzew
77211400 Usługi wycinania drzew
77211500 Usługi pielęgnacji drzew
77211600 Sadzenie drzew
77230000 Usługi doraźne dotyczące leśnictwa
77231000 Usługi gospodarki leśnej
77231200 Usługi zwalczania szkodników leśnych

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL634 Gdański
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
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Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Kartuzy- leśnictwa 
Kiełpino, Bilowo i szkółka leśna Kiełpino.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 
1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 6 z późn. zm. – „Ustawa 
o lasach”) obejmujące prace z zakresu nasiennictwa i selekcji drzew, szkółkarstwa leśnego, pozyskania i 
zrywki drewna, hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej lasu, turystycznego zagospodarowania 
lasu, utrzymania obiektów edukacyjnych i wykonywania bieżących działań z zakresu edukacji leśnej oraz 
stanu posiadania, do wykonania na terenie Nadleśnictwa Kartuzy w roku 2021.Zakres rzeczowy przedmiotu 
zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu pozyskania i zrywki drewna, hodowli i ochrony 
lasu, ochrony przeciwpożarowej lasu, nasiennictwa i selekcji drzew, turystycznego zagospodarowania lasu, 
utrzymania obiektów edukacyjnych i wykonywania bieżących działań z zakresu edukacji leśnej, szkółkarstwa 
leśnego oraz stanu posiadania, wynikające z załącznika nr 3 do SIWZ, na który składają się: załącznik nr 3.1. 
– rozmiar prac według grup czynności; załącznik nr 3.2. – układ sortymentowy pozyskania drewna; załącznik 
nr 3.3. – zestawienie stopni trudności i współczynników utrudnień pozyskania oraz stref i odległości zrywki; 
załącznik nr 3.4. – zestawienie pozycji nieudostępnionych dla pozyskania maszynowego; załącznik nr 3.5. 
– informacja o stosowaniu możliwych technologii pozyskania drewna; załącznik nr 3.6. - zestawienie pozycji 
cięć z ochroną nalotów i podrostów. Zakresy rzeczowe zestawione w załącznikach nr 3.1. - 3.3. oraz 3.5. mają 
charakter szacunkowy. Opis standardu technologii wykonywania poszczególnych prac leśnych (czynności) 
wchodzących w skład przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 4 do SIWZ. Opisy kodów 
czynności opisujących poszczególne prace leśne (czynności) wchodzące w skład przedmiotu zamówienia 
zostały opisane w załączniku nr 4 do SIWZ. Opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac leśnych został 
zawarty w załączniku nr 4 do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia / Waga: 22
Kryterium jakości - Nazwa: Realizacja zamówienia przy pomocy osób o odpowiednim doświadczeniu / Waga: 14
Kryterium jakości - Nazwa: Przestrzeganie Wytycznych w sprawie stosowania biodegradowalnych olejów do 
smarowania układów tnących używanych w pracach leśnych / Waga: 3
Kryterium jakości - Nazwa: Wydłużenie terminu płatności / Waga: 1
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 2 689 525.49 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Zamówienia będą polegały na powtórzeniu usług zgodnych z usługami stanowiącymi przedmiot niniejszego 
zamówienia oraz usług podobnych do nich w aspekcie technologicznym ich wykonawstwa. Zakres rzeczowy 
usług stanowiących przedmiot zamówień nie przekroczy wartości 75 % wartości niniejszego zamówienia. 
Szczegółowy opis sposobu ich udzielanie opisany jest w SIWZ w pkt 3.7. - 3.13.

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
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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 12a do SIWZ. Podstawą określenia wartości prac 
zleconych w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte 
w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

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 V - leśnictwa: Przewóz, Kolańska Huta, Uniradze i Sikorzyno
Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
77200000 Usługi leśnictwa
77210000 Usługi pozyskiwania drewna
77211000 Usługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewna
77211100 Usługi cięcia drewna
77211200 Transport dłużyc na terenie lasów
77211300 Usługi selekcji drzew
77211400 Usługi wycinania drzew
77211500 Usługi pielęgnacji drzew
77211600 Sadzenie drzew
77230000 Usługi doraźne dotyczące leśnictwa
77231000 Usługi gospodarki leśnej
77231200 Usługi zwalczania szkodników leśnych

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL634 Gdański
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Kartuzy- leśnictwa 
Przewóz, Kolańska Huta, Uniradze i Sikorzyno;.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 
1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 6 z późn. zm. – „Ustawa o 
lasach”) obejmujące prace z zakresu nasiennictwa i selekcji drzew, pozyskania i zrywki drewna, hodowli i 
ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej lasu, turystycznego zagospodarowania lasu, utrzymania obiektów 
edukacyjnych i wykonywania bieżących działań z zakresu edukacji leśnej oraz stanu posiadania, do wykonania 
na terenie Nadleśnictwa Kartuzy w roku 2021.Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne 
ilości prac z zakresu pozyskania i zrywki drewna, hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej lasu, 
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nasiennictwa i selekcji drzew, turystycznego zagospodarowania lasu, utrzymania obiektów edukacyjnych i 
wykonywania bieżących działań z zakresu edukacji leśnej oraz stanu posiadania, wynikające z załącznika nr 
3 do SIWZ, na który składają się: załącznik nr 3.1. – rozmiar prac według grup czynności; załącznik nr 3.2. – 
układ sortymentowy pozyskania drewna; załącznik nr 3.3. – zestawienie stopni trudności i współczynników 
utrudnień pozyskania oraz stref i odległości zrywki; załącznik nr 3.4. – zestawienie pozycji nieudostępnionych 
dla pozyskania maszynowego; załącznik nr 3.5. – informacja o stosowaniu możliwych technologii pozyskania 
drewna; załącznik nr 3.6. - zestawienie pozycji cięć z ochroną nalotów i podrostów. Zakresy rzeczowe 
zestawione w załącznikach nr 3.1. - 3.3. oraz 3.5. mają charakter szacunkowy. Opis standardu technologii 
wykonywania poszczególnych prac leśnych (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia został 
zawarty w załączniku nr 4 do SIWZ. Opisy kodów czynności opisujących poszczególne prace leśne (czynności) 
wchodzące w skład przedmiotu zamówienia zostały opisane w załączniku nr 4 do SIWZ. Opis zasad procedury 
dokonywania odbiorów prac leśnych został zawarty w załączniku nr 4 do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia / Waga: 22
Kryterium jakości - Nazwa: Realizacja zamówienia przy pomocy osób o odpowiednim doświadczeniu / Waga: 14
Kryterium jakości - Nazwa: Przestrzeganie Wytycznych w sprawie stosowania biodegradowalnych olejów do 
smarowania układów tnących używanych w pracach leśnych / Waga: 3
Kryterium jakości - Nazwa: Wydłużenie terminu płatności / Waga: 1
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 2 580 152.54 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Zamówienia będą polegały na powtórzeniu usług zgodnych z usługami stanowiącymi przedmiot niniejszego 
zamówienia oraz usług podobnych do nich w aspekcie technologicznym ich wykonawstwa. Zakres rzeczowy 
usług stanowiących przedmiot zamówień nie przekroczy wartości 75 % wartości niniejszego zamówienia. 
Szczegółowy opis sposobu ich udzielanie opisany jest w SIWZ w pkt 3.7. - 3.13.

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 12a 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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet VI - – maszynowe pozyskanie drewna na terenie Nadleśnictwa Kartuzy
Część nr: 6

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
77200000 Usługi leśnictwa
77210000 Usługi pozyskiwania drewna
77211000 Usługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewna
77211100 Usługi cięcia drewna
77211200 Transport dłużyc na terenie lasów
77211400 Usługi wycinania drzew
77231000 Usługi gospodarki leśnej

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL634 Gdański
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Kartuzy.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 
1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 6 z późn. zm. – „Ustawa o 
lasach”) obejmujące prace z zakresu pozyskania i zrywki drewna do wykonania na terenie Nadleśnictwa 
Kartuzy w roku 2021.Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu 
pozyskania i zrywki drewna, wynikające z załącznika nr 3 do SIWZ, na który składają się: załącznik nr 3.1. – 
rozmiar prac według grup czynności; załącznik nr 3.2. – układ sortymentowy pozyskania drewna; załącznik 
nr 3.3. – zestawienie stopni trudności i współczynników utrudnień pozyskania oraz stref i odległości zrywki; 
załącznik nr 3.5. – informacja o stosowaniu możliwych technologii pozyskania drewna; załącznik nr 3.6. - 
zestawienie pozycji cięć z ochroną nalotów i podrostów. Zakresy rzeczowe zestawione w załącznikach nr 3.1. 
- 3.3. oraz 3.5. mają charakter szacunkowy. Opis standardu technologii wykonywania poszczególnych prac 
leśnych (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 4 do SIWZ. 
Opisy kodów czynności opisujących poszczególne prace leśne (czynności) wchodzące w skład przedmiotu 
zamówienia zostały opisane w załączniku nr 4 do SIWZ. Opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac 
leśnych został zawarty w załączniku nr 4 do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia / Waga: 22
Kryterium jakości - Nazwa: Realizacja zamówienia przy pomocy osób o odpowiednim doświadczeniu / Waga: 14
Kryterium jakości - Nazwa: Przestrzeganie Wytycznych w sprawie stosowania biodegradowalnych olejów do 
smarowania układów tnących używanych w pracach leśnych / Waga: 3
Kryterium jakości - Nazwa: Wydłużenie terminu płatności / Waga: 1
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
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Wartość bez VAT: 941 403.32 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Zamówienia będą polegały na powtórzeniu usług zgodnych z usługami stanowiącymi przedmiot niniejszego 
zamówienia oraz usług podobnych do nich w aspekcie technologicznym ich wykonawstwa. Zakres rzeczowy 
usług stanowiących przedmiot zamówień nie przekroczy wartości 75 % wartości niniejszego zamówienia. 
Szczegółowy opis sposobu ich udzielanie opisany jest w SIWZ w pkt 3.7. - 3.13.

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 12b 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

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

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

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania warunku udziału w postępowaniu 
w odniesieniu do warunku dot. zdolności ekonomicznej. Warunek w odniesieniu do sytuacji finansowej, zostanie 
spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową nie mniejszą niż: a) 
dla Pakietu I - 150 000,00 zł; b) dla Pakietu II - 120 000,00 zł; c) dla Pakietu III - 130 000,00 zł; d) dla Pakietu IV 
- 140 000,00 zł; e) dla Pakietu V - 130 000,00 zł; f) dla Pakietu VI - 50 000,00 zł

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
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1)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): a) 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 wykonaniu prac z zakresu pozyskania i zrywki drewna, hodowli i ochrony 
lasu, na kwotę nie mniejszą niż: I) dla Pakietu I-895 000,00 zł brutto, II) dla Pakietu II-725 000,00 zł brutto, 
III) dla Pakietu III-765 000,00 zł brutto, IV) dla Pakietu IV-815 000,00 zł brutto, V) dla Pakietu V-785 000,00 
zł brutto, b) 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 na wykonaniu prac z zakresu maszynowego pozyskania i zrywki drewna, 
na kwotę nie mniejszą niż 285.000,00 zł brutto. 2) Warunek ten, w zakresie potencjału technicznego, zostanie 
uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować: a) co najmniej 1 spośród 
niżej wymienionych urządzeń do zrywki drewna dłużycowego:- przegubowy ciągnik specjalistyczny do zrywki 
drewna dłużycowego metodą półpodwieszoną albo nasiębierną,- ciągnik rolniczy o mocy minimum 80 KM 
posiadający napęd na dwie osie oraz wyposażony we wciągarkę linową i płytę lub łyżkę mygłującą, którym 
można dokonywać zrywki drewna dłużycowego metodą półpodwieszoną dla każdego z Pakietów I, II, III, IV, 
V, VI; b) co najmniej 1 zestawem sprzętu do zrywki drewna średniowymiarowego oraz kłodowanego metodą 
nasiębierną, w skład których wchodzi jednostka napędowa zagregowana z przyczepą/wózkiem do transportu 
drewna oraz żuraw hydrauliczny z chwytakiem do załadunku i rozładunku drewna dla każdego z Pakietów I, II, 
III, IV, V, VI; c) co najmniej 1 pługiem leśnym aktywnym z pogłębiaczem dla każdego z Pakietów I, II, III, IV, V; d) 
co najmniej 1 rozdrabniaczem pozwalającym rozdrobnić pozostałości poeksploatacyjne po pozyskaniu drewna 
dla każdego z Pakietów I, II, III, V; e) co najmniej 1 sadzarką do mechanicznego sadzenia drzew leśnych 
dla Pakietu I i V; f) ciągnikiem rolniczym klasy 0,6 kN lub 0,9 kN:- wyposażonym w podnośnik hydrauliczny z 
trzypunktowym układem zawieszenia oraz zaczep polowy,- posiadającym wałek odbioru mocy o minimalnych 
obrotach powyżej 540 obr./min,- o szerokości „śladu kół” mierzonej po wewnętrznej krawędzi opony (bieżnika) 
minimum 112 cm; mierzonej po zewnętrznej krawędzi opony (bieżnika) maksimum 190 cm dla Pakietu 
IV; g) opryskiwaczem ciągnikowym – o zakresie podnoszenia belki 54–120 cm dla Pakietu IV; h) pługiem 
zawieszanym lemieszowym dwu lub trzyskibowym dla Pakietu IV; i) kultywatorem zawieszanym wyposażonym 
w układ kruszący sprężynowy dla Pakietu IV; j) rozrzutnikiem obornika dla Pakietu IV; k) co najmniej 1 maszyną 
leśną typu harwester przeznaczoną do wykonywania trzebieży wczesnych i trzebieży późnych dla Pakietu VI. 
3) Warunek ten, w zakresie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, zostanie uznany 
za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować: a) osobami, 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 dla Pakietu I co najmniej 8, dla każdego z Pakietów II, III 
i V co najmniej 7, dla Pakietu IV co najmniej 6, dla Pakietu VI co najmniej 1, a w przypadku, gdy wykonawca 
wykaże,
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Że dysponuje maszyną leśną typu harwester wraz z operatorem uprawnionym do jej obsługi co najmniej 5 
osobami dla każdego z Pakietów I, II, III, IV,V, 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; 
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b) co najmniej 1 osobą nadzoru z wykształceniem leśnym wyższym, leśnym średnim lub posiadającą dyplom 
ukończenia studium zawodowego świadczenia usług na rzecz leśnictwa dla każdego z Pakietów I, II, III, 
IV, V i VI; c) co najmniej 1 osobą, która ukończyła szkolenie w zakresie pracy ze środkami chemicznymi 
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2013 roku w sprawie szkolenia 
w zakresie pracy ze środkami chemicznymi (Dz. U. z 2013 r. poz. 554) lub posiadającą odpowiadające im 
uprawnienia wydane na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów, które uprawniają do pracy w 
kontakcie ze środkami ochrony roślin dla każdego z Pakietów I, III, IV, V oraz co najmniej 2 osobami dla Pakietu 
II; d) co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do obsługi maszyny leśnej typu harwester dla Pakietu 
VI. Jeżeli Wykonawca ubiega się o udzielenie zamówienia na kilka Pakietów, nie może celem wykazania 
spełnienia warunków udziału w postępowaniu wskazywać w więcej niż jednym Pakiecie: 1) wartości tego 
samego doświadczenia; 2) tych samych osób przewidzianych do realizacji zamówienia do pełnienia takich 
samych funkcji (z wyjątkiem osoby posiadającej uprawnienia do obsługi maszyny leśnej typu harwester. 
Zamawiający zastrzega jednak, że tą samą osobę posiadającą uprawnienia do obsługi maszyny leśnej typu 
harwester wskazać można celem wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu w nie więcej niż 
trzech Pakietach); 3) tego samego potencjału technicznego (z wyjątkiem maszyny leśnej typu harwester, pługu 
leśnego aktywnego z pogłębiaczem, rozdrabniacza pozwalającego rozdrobnić pozostałości poeksploatacyjne 
po pozyskaniu drewna, sadzarki do mechanicznego sadzenia drzew leśnych. Zamawiający zastrzega jednak, 
że tą samą maszynę leśną typu harwester wskazać można celem wykazania spełnienia warunków udziału w 
postępowaniu w nie więcej niż trzech Pakietach); 4) tego samego potencjału finansowego.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
1. Warunki realizacji umowy określają wzory umowy stanowiące załączniki nr 12a (dotyczy Pakietów nr I-
V), 12b do SIWZ (dotyczy Pakietu nr VI). 2.Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy przez Wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą w danym Pakiecie. 3. 
Zabezpieczenie będzie wynosić 5 % ceny łącznej wynikającej z oferty Wykonawcy na daną część 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: 23/11/2020
Czas lokalny: 09:00

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

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

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
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IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 23/11/2020
Czas lokalny: 09:30
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi w Nadleśnictwie Kartuzy (ul. Nadleśniczego Sobiesława Mościckiego 4, 83-300 Kartuzy) 
pokój nr 7 (sala konferencyjna)
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą platformazakupowa.pl.

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak

VI.3) Informacje dodatkowe:
W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach, o 
których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust 5 pkt 1-2 i 4-8 Pzp. Zamawiający wymaga wniesienia 
wadium w wysokości określonej poniżej dla Pakietów: dla Pakietu I- 30 000,00 PLN; dla Pakietu II- 24 
000,00PLN; dla Pakietu III- 25 000,00 PLN; dla Pakietu IV- 27 000,00 PLN; dla Pakietu V- 26 000,00 
PLN; dla Pakietu VI- 9 000,00 PLN. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadami przewidzianymi 
dla tzw."procedury odwróconej", o której mowa w art. 24aa ust. 1 i 2 Pzp. Zamawiający nie dopuszcza 
składania ofert wariantowych i nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 
elektronicznej.Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia: a) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy 
stanowiące wstępne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w SIWZ i braku 
podstaw do wykluczenia, złożone na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, (Dz.U.UE 
seria L 2016 r.nr 3, s. 16) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016 r. ws. rodzajów 
dokumentów,jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia: par. 2 
ust. 2 pkt 3;par. 2 ust. 4 pkt 2, 4, 10; par. 5 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Szacunkowa wartość zamówienia zawiera również wartość zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 
6Pzp oraz Opcję.

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 224587840
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 
poniósłlub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp, przysługuje 
odwołaniewyłącznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o 
udzieleniezamówienia lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Pzp. 
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Odwołaniewnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej 
podstawęjego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zd. drugie Pzp, albo 
w terminie15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu 
oraz wobecpostanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia 
publikacjiogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych 
WarunkówZamówienia na stronie internetowej. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 16.2 
i 16.3wnosi 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: 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 224587840
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/10/2020
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