
Dz.U./S S203
19/10/2020
493752-2020-PL

1 / 27

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:493752-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Dąbrowa Tarnowska: Usługi leśnictwa
2020/S 203-493752

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Oficjalna nazwa: Nadleśnictwo Dąbrowa Tarnowska, reprezentowane przez Nadleśniczego Nadleśnictwa 
Dąbrowa Tarnowska mgr inż. Zygmunt Głowacki
Adres pocztowy: ul. Szarwarska 1
Miejscowość: Dąbrowa Tarnowska
Kod NUTS: PL217 Tarnowski
Kod pocztowy: 33-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Władysław Kowalik
E-mail: wladyslaw.kowalik@krakow.lasy.gov.pl 
Tel.:  +48 146422101
Faks:  +48 146424233
Adresy internetowe:
Główny adres: www.dabrowa.krakow.lasy.gov.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_dabrowa
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_dabrowa
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

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:
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Dąbrowa Tarnowska w roku 2021
Numer referencyjny: SI.270.14.2020

II.1.2) Główny kod CPV
77200000 Usługi leśnictwa

II.1.3) Rodzaj zamówienia
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Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 
1ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2129 z późn. zm. –: „Ustawa o 
lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki 
drewna oraz bieżące utrzymanie dróg leśnych, urządzeń melioracji i urządzeń turystycznych, do wykonania na 
terenie Nadleśnictwa Dąbrowa Tarnowska w roku 2021.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 15 064 989.23 PLN

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do maksymalnej liczby części: 3
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 3

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Usługi z zakresu gospodarki leśnej na terenie Leśnictwa Szczucin
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:
Teren Leśnictwa Szczucin

II.2.4) Opis zamówienia:
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Usługi z zakresu gospodarki leśnej na terenie Leśnictwa Szczucin:
ZAGOSPODAROWANIE LASU - HODOWLA LASU, OCHRONA LASU
Typ planu HOD OCHRL Zagospodarowanie lasu - prace ręczne RH 10 418,90
Zagospodarowanie lasu - prace ręczne - grodzenia RH 4 562,00
Zagospodarowanie lasu - prace środków transportu H 75,00
Zagospodarowanie lasu - prace urzadzeniami zawieszanymi na ciądnikach kołowych CH 340,93
POZYSKANIE I ZRYWKA DREWNA
CWDPN Pozyskanie drewna M3 8734
ZRYWKA Zrywka drewna M3 8734
PODWOZ-DR Podwóz drewna M3 50
MOSTKI Budowa mostków SZT 10
Prace godzinowe ręczne H 80
Prace godzinowe mechaniczne H 70
SZLAK-REM Remont szlaków zrywkowych KM 3
OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA LASU
Prace godzinowe ręczne z ochrony przeciwpożarowej, w tym: wywieszenie tablic informacyjnych, konserwacja 
sprzętu ppoż.,
Utrzymanie zbiorników ppoż., gaszenie i dozorowanie pożarzysk
GODZ PP Prace godzinowe ręczne w ochronie przeciwpożarowej H 127
Prace godzinowe ręczne z ochrony przeciwpożarowej: patrolowanie terenu leśnictwa
GODZ PT Prace godzinowe ręczne w ochronie przeciwpożarowej - patrolowanie przeciwpożarowe H 360
Odnowienie i mineralizacja istniejących pasów przeciwpożarowych
ODN-PASC Odnowienie i mineralizacja istniejących pasów p.poż. ciągnikiem KM 1,10
Porządkowanie terenów pasów przeciwpożarowych
PORZ-PAS Porządkowanie terenów na pasie przeciwpożarowym HA 1,00
REMONT I UTRZYMANIE OBIEKTÓW TURYSTYCZNYCH
Bieżące naprawy i porządkowanie obiektów turystycznych
GODZ TU Prace ręczne na obiekcie turystycznym H 160
GODZ SH Prace środków transportu w zagospodarowaniu turystycznym H 32
REMONT DRÓG LEŚNYCH I URZĄDZEŃ WODNO-MELIORACYJNYCH
Kod grupy czynności: UT-DROGIL Nazwa: Remont dróg leśnych
U-UTRZDR usługi-utrzymanie dróg, prace godzinowe ręczne H 24
Kod grupy czynności UT-MEL Nazwa: Remont urządzeń wodno-melioracyjnych
KOMSMELWŁ konserwacja rowów własnych H 500

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

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 639 351.72 PLN

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

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakresrzeczowy 
obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia („Opcja”).Przedmiotem 
Opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysieofertowym 
stanowiącym część Oferty). W ramach Opcji mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna zprac 
wskazanych w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część 
Oferty).Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie 
służyroszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % 
wartościprzedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 13 do 
SIWZ.Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji będą ceny jednostkowe poszczególnych 
praczawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP, w 
okresie3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu 
usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia, których wartość nie przekroczy 50 
%wartości niniejszego zamówienia.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Usługi z zakresu gospodarki leśnej na terenie Leśnictwa Dulcza
Część nr: 2

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

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL217 Tarnowski
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren Leśnictwa Dulcza

II.2.4) Opis zamówienia:
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Usługi z zakresu gospodarki leśnej na terenie Leśnictwa Dulcza:
ZAGOSPODAROWANIE LASU - HODOWLA LASU, OCHRONA LASU
Typ planu HOD OCHRL Zagospodarowanie lasu - prace ręczne RH 5716,64
Zagospodarowanie lasu - prace ręczne - grodzenia RH 1276,00
Zagospodarowanie lasu - prace środków transportu H 23,00
Zagospodarowanie lasu - prace urzadzeniami zawieszanymi na ciądnikach kołowych CH 199,06
POZYSKANIE I ZRYWKA DREWNA
CWDPN Pozyskanie drewna M3 5050
ZRYWKA Zrywka drewna M3 5050
PODWOZ-DR Podwóz drewna M3 80
MOSTKI Budowa mostków SZT 5
Prace godzinowe ręczne H 140
Prace godzinowe mechaniczne H 100
SZLAK-REM Remont szlaków zrywkowych KM 2
OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA LASU
Prace godzinowe ręczne z ochrony przeciwpożarowej, w tym: wywieszenie tablic informacyjnych, konserwacja 
sprzętu ppoż.,
Patrolowanie terenu leśnictwa, gaszenie i dozorowanie pożarzysk
GODZ PP Prace godzinowe ręczne w ochronie przeciwpożarowej H 28
Prace godzinowe ręczne z ochrony przeciwpożarowej: patrolowanie terenu leśnictwa
GODZ PT Prace godzinowe ręczne w ochronie przeciwpożarowej - patrolowanie przeciwpożarowe H 300
REMONT DRÓG LEŚNYCH I URZĄDZEŃ WODNO-MELIORACYJNYCH
Kod grupy czynności: UT-DROGIL Nazwa: Remont dróg leśnych
U-UTRZDR usługi-utrzymanie dróg, prace godzinowe ręczne H 24
Kod grupy czynności UT-MEL Nazwa: Remont urządzeń wodno-melioracyjnych
KOMSMELWŁ konserwacja rowów własnych H 500

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

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 877 682.90 PLN

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

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakresrzeczowy 
obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia („Opcja”).Przedmiotem 
Opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysieofertowym 

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

5 / 27



Dz.U./S S203
19/10/2020
493752-2020-PL

6 / 27

stanowiącym część Oferty). W ramach Opcji mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna zprac 
wskazanych w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część 
Oferty).Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie 
służyroszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % 
wartościprzedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 13 do 
SIWZ.Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji będą ceny jednostkowe poszczególnych 
praczawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP, w 
okresie3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu 
usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia, których wartość nie przekroczy 50 
%wartości niniejszego zamówienia.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Usługi z zakresu gospodarki leśnej na terenie Leśnictwa Smyków
Część nr: 3

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

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL217 Tarnowski
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren Leśnictwa Smyków

II.2.4) Opis zamówienia:
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Usługi z zakresu gospodarki leśnej na terenie Leśnictwa Smyków:
ZAGOSPODAROWANIE LASU - HODOWLA LASU, OCHRONA LASU
Typ planu HOD OCHRL Zagospodarowanie lasu - prace ręczne RH 9099,65
Zagospodarowanie lasu - prace ręczne - grodzenia RH 2156,40
Zagospodarowanie lasu - prace środków transportu H 26,00
Zagospodarowanie lasu - prace urzadzeniami zawieszanymi na ciądnikach kołowych CH 217,51
POZYSKANIE I ZRYWKA DREWNA
CWDPN Pozyskanie drewna M3 8791
ZRYWKA Zrywka drewna M3 8785
PODWOZ-DR Podwóz drewna M3 268
MOSTKI Budowa mostków SZT 8
Prace godzinowe ręczne H 160
Prace godzinowe mechaniczne H 160
SZLAK-REM Remont szlaków zrywkowych KM 3
OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA LASU
Prace godzinowe ręczne z ochrony przeciwpożarowej, w tym: wywieszenie tablic informacyjnych, konserwacja 
sprzętu ppoż.,
Utrzymanie zbiorników ppoż., gaszenie i dozorowanie pożarzysk
GODZ PP Prace godzinowe ręczne w ochronie przeciwpożarowej H 50
Prace godzinowe ręczne z ochrony przeciwpożarowej: patrolowanie terenu leśnictwa
GODZ PT Prace godzinowe ręczne w ochronie przeciwpożarowej - patrolowanie przeciwpożarowe H 250
REMONT I UTRZYMANIE OBIEKTÓW TURYSTYCZNYCH
Bieżące naprawy i porządkowanie obiektów turystycznych
GODZ TU Prace ręczne na obiekcie turystycznym H 50
GODZ SH Prace środków transportu w zagospodarowaniu turystycznym H 10
GODZ CH Prace godzinowe mechaniczne- ciągnik H 5
REMONT DRÓG LEŚNYCH I URZĄDZEŃ WODNO-MELIORACYJNYCH
Kod grupy czynności: UT-DROGIL Nazwa: Remont dróg leśnych
U-UTRZDR usługi-utrzymanie dróg, prace godzinowe ręczne H 24
Kod grupy czynności UT-MEL Nazwa: Remont urządzeń wodno-melioracyjnych
KOMSMELWŁ konserwacja rowów własnych H 500

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

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 452 150.29 PLN

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

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

II.2.11) Informacje o opcjach
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Opcje: tak
Opis opcji:
W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakresrzeczowy 
obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia („Opcja”).Przedmiotem 
Opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysieofertowym 
stanowiącym część Oferty). W ramach Opcji mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna zprac 
wskazanych w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część 
Oferty).Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie 
służyroszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % 
wartościprzedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 13 do 
SIWZ.Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji będą ceny jednostkowe poszczególnych 
praczawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP, w 
okresie3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu 
usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia, których wartość nie przekroczy 50 
%wartości niniejszego zamówienia.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Usługi z zakresu gospodarki leśnej na terenie Leśnictwa Podborze
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:
Teren Leśnictwa Podborze

II.2.4) Opis zamówienia:
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Usługi z zakresu gospodarki leśnej na terenie Leśnictwa Podborze:
ZAGOSPODAROWANIE LASU- HODOWLA LASU, OCHRONA LASU
Typ planu HOD OCHRL Zagospodarowanie lasu - prace ręczne RH 6006,17
Zagospodarowanie lasu - prace ręczne - grodzenia RH 2353,40
Zagospodarowanie lasu - prace środków transportu H 25,00
Zagospodarowanie lasu - prace urzadzeniami zawieszanymi na ciądnikach kołowych CH 150,34
POZYSKANIE I ZRYWKA DREWNA
CWDPN Pozyskanie drewna M3 5358
ZRYWKA Zrywka drewna M3 5320
PODWOZ-DR Podwóz drewna M3 70
MOSTKI Budowa mostków SZT 1
Prace godzinowe ręczne H 101
Prace godzinowe mechaniczne H 101
SZLAK-REM Remont szlaków zrywkowych KM 0,5
OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA LASU
Prace godzinowe ręczne z ochrony przeciwpożarowej, w tym: wywieszenie tablic informacyjnych, konserwacja 
sprzętu ppoż.,
Utrzymanie zbiorników ppoż., gaszenie i dozorowanie pożarzysk
GODZ PP Prace godzinowe ręczne w ochronie przeciwpożarowej H 40
Prace godzinowe ręczne z ochrony przeciwpożarowej: patrolowanie terenu leśnictwa
GODZ PT Prace godzinowe ręczne w ochronie przeciwpożarowej - patrolowanie przeciwpożarowe H 300
REMONT I UTRZYMANIE OBIEKTÓW TURYSTYCZNYCH
Bieżące naprawy i porządkowanie obiektów turystycznych
GODZ TU Prace ręczne na obiekcie turystycznym H 270
GODZ SH Prace środków transportu w zagospodarowaniu turystycznym H 45
GODZ CH Prace mechaniczne ciągnikiem na obiekcie turystycznym H 12
REMONT DRÓG LEŚNYCH I URZĄDZEŃ WODNO-MELIORACYJNYCH
Kod grupy czynności: UT-DROGIL Nazwa: Remont dróg leśnych
U-UTRZDR usługi-utrzymanie dróg, prace godzinowe ręczne H 24
Kod grupy czynności UT-MEL Nazwa: Remont urządzeń wodno-melioracyjnych
KOMSMELWŁ konserwacja rowów własnych H 500

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

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 943 371.47 PLN

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

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

II.2.11) Informacje o opcjach
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Opcje: tak
Opis opcji:
W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakresrzeczowy 
obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia („Opcja”).Przedmiotem 
Opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysieofertowym 
stanowiącym część Oferty). W ramach Opcji mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna zprac 
wskazanych w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część 
Oferty).Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie 
służyroszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % 
wartościprzedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 13 do 
SIWZ.Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji będą ceny jednostkowe poszczególnych 
praczawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP, w 
okresie3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu 
usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia, których wartość nie przekroczy 50 
%wartości niniejszego zamówienia.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Usługi z zakresu gospodarki leśnej na terenie Leśnictwa Wał Ruda
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:
Teren Leśnictwa Wał Ruda

II.2.4) Opis zamówienia:
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Usługi z zakresu gospodarki leśnej na terenie Leśnictwa Wał Ruda:
ZAGOSPODAROWANIE LASU - HODOWLA LASU, OCHRONA LASU
Typ planu HOD OCHRL Zagospodarowanie lasu - prace ręczne RH 6 144,60
Zagospodarowanie lasu - prace ręczne - grodzenia RH 1857,90
Zagospodarowanie lasu - prace środków transportu H 50,00
Zagospodarowanie lasu - prace urzadzeniami zawieszanymi na ciądnikach kołowych CH 92,77
POZYSKANIE I ZRYWKA DREWNA
CWDPN Pozyskanie drewna M3 5412
ZRYWKA Zrywka drewna M3 5412
PODWOZ-DR Podwóz drewna M3 80
MOSTKI Budowa mostków SZT 5
Prace godzinowe ręczne H 100
Prace godzinowe mechaniczne H 200
SZLAK-REM Remont szlaków zrywkowych KM 3
REMONT I UTRZYMANIE OBIEKTÓW TURYSTYCZNYCH
Bieżące naprawy i porządkowanie obiektów turystycznych
GODZ TU Prace ręczne na obiekcie turystycznym H 280
GODZ SH Prace środków transportu w zagospodarowaniu turystycznym H 100
OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA LASU
Patrolowanie terenu leśnictwa, gaszenie i dozorowanie pożarzysk
GODZ PP Prace godzinowe ręczne w ochronie przeciwpożarowej H 193
GODZ CH Prace mechaniczne ciągnikiem w ochronie przeciwpożarowej H 45
Prace godzinowe ręczne z ochrony przeciwpożarowej: patrolowanie terenu leśnictwa
GODZ PT Prace godzinowe ręczne w ochronie przeciwpożarowej - patrolowanie przeciwpożarowe H 320
Odnowienie i mineralizacja istniejących pasów przeciwpożarowych
ODN-PASC Odnowienie i mineralizacja istniejących pasów p.poż. ciągnikiem KM 0,46
GOSPODARKA ŁĄKOWO-ROLNA
Koszenie łąk własnych, oddz. 267a, 277a
KOSZ-O Koszenie wokół różnych obiektów HA 10,94
REMONT DRÓG LEŚNYCH I URZĄDZEŃ WODNO-MELIORACYJNYCH
Kod grupy czynności: UT-DROGIL Nazwa: Remont dróg leśnych
U-UTRZDR usługi-utrzymanie dróg, prace godzinowe ręczne H 24
Kod grupy czynności UT-MEL Nazwa: Remont urządzeń wodno-melioracyjnych
KOMSMELWŁ konserwacja rowów własnych H 500

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

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 961 089.66 PLN

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

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakresrzeczowy 
obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia („Opcja”).Przedmiotem 
Opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysieofertowym 
stanowiącym część Oferty). W ramach Opcji mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna zprac 
wskazanych w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część 
Oferty).Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie 
służyroszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % 
wartościprzedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 13 do 
SIWZ.Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji będą ceny jednostkowe poszczególnych 
praczawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP, w 
okresie3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu 
usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia, których wartość nie przekroczy 50 
%wartości niniejszego zamówienia.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Usługi z zakresu gospodarki leśnej na terenie Leśnictwa Waryś
Część nr: 6

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:
Teren Leśnictwa Waryś

II.2.4) Opis zamówienia:
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Usługi z zakresu gospodarki leśnej na terenie Leśnictwa Waryś:
ZAGOSPODAROWANIE LASU - HODOWLA LASU, OCHRONA LASU
Typ planu HOD OCHRL Zagospodarowanie lasu - prace ręczne RH 8330,20
Zagospodarowanie lasu - prace ręczne - grodzenia RH 4261,20
Zagospodarowanie lasu - prace środków transportu H 12,00
Zagospodarowanie lasu - prace urzadzeniami zawieszanymi na ciądnikach kołowych CH 258,09
POZYSKANIE I ZRYWKA DREWNA
CWDPN Pozyskanie drewna M3 9544
ZRYWKA Zrywka drewna M3 9430
PODWOZ-DR Podwóz drewna M3 100
MOSTKI Budowa mostków SZT 12
Prace godzinowe ręczne H 200
Prace godzinowe mechaniczne H 152
SZLAK-REM Remont szlaków zrywkowych KM 4
OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA LASU
Prace godzinowe ręczne z ochrony przeciwpożarowej, w tym: wywieszenie tablic informacyjnych, konserwacja 
sprzętu ppoż.,
Utrzymanie zbiorników ppoż., gaszenie i dozorowanie pożarzysk
GODZ PP Prace godzinowe ręczne w ochronie przeciwpożarowej H 54
TRANSPORT Transport w ochronie przeciwpożarowej CH 4
Prace godzinowe ręczne z ochrony przeciwpożarowej: patrolowanie terenu leśnictwa
GODZ PT Prace godzinowe ręczne w ochronie przeciwpożarowej - patrolowanie przeciwpożarowe H 200
Odnowienie i mineralizacja istniejących pasów przeciwpożarowych
ODN-PASC Odnowienie i mineralizacja istniejących pasów p.poż. ciągnikiem KM 4,60
Porządkowanie terenów pasów przeciwpożarowych
PORZ-PAS Porządkowanie terenów na pasie przeciwpożarowym HA 9,20
REMONT DRÓG LEŚNYCH I URZĄDZEŃ WODNO-MELIORACYJNYCH
Kod grupy czynności: UT-DROGIL Nazwa: Remont dróg leśnych
U-UTRZDR usługi-utrzymanie dróg, prace godzinowe ręczne H 24
Kod grupy czynności UT-MEL Nazwa: Remont urządzeń wodno-melioracyjnych
KOMSMELWŁ konserwacja rowów własnych H 500

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

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 564 905.37 PLN

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

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

II.2.11) Informacje o opcjach
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Opcje: tak
Opis opcji:
W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy 
obejmujący czynności 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 mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac 
wskazanych w SIWZ (i wycenione 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 na wartość do 20 % 
wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 13 
do SIWZ.Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji będą ceny jednostkowe poszczególnych 
prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP, w 
okresie3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu 
usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia, których wartość nie przekroczy 50 
%wartości niniejszego zamówienia.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Usługi z zakresu gospodarki leśnej na terenie Leśnictwa Bratucice
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:
Teren Leśnictwa Bratucice

II.2.4) Opis zamówienia:
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Usługi z zakresu gospodarki leśnej na terenie Leśnictwa Bratucice:
ZAGOSPODAROWANIE LASU HODOWLA LASU, OCHRONA LASU
Typ planu HOD OCHRL Zagospodarowanie lasu - prace ręczne RH 12418,91
Zagospodarowanie lasu - prace ręczne - grodzenia RH 2186,20
Zagospodarowanie lasu - prace środków transportu H 55,00
Zagospodarowanie lasu - prace urzadzeniami zawieszanymi na ciądnikach kołowych CH 371,22
POZYSKANIE I ZRYWKA DREWNA
CWDPN Pozyskanie drewna M3 9879
ZRYWKA Zrywka drewna M3 9503
PODWOZ-DR Podwóz drewna M3 15
MOSTKI Budowa mostków SZT 15
Prace godzinowe ręczne H 140
Prace godzinowe mechaniczne H 105
SZLAK-REM Remont szlaków zrywkowych KM 3
OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA LASU
Prace godzinowe ręczne z ochrony przeciwpożarowej, w tym: wywieszenie tablic informacyjnych, konserwacja 
sprzętu ppoż.,
Utrzymanie zbiorników ppoż., gaszenie i dozorowanie pożarzysk
GODZ PP Prace godzinowe ręczne w ochronie przeciwpożarowej H 60
Prace godzinowe ręczne z ochrony przeciwpożarowej: patrolowanie terenu leśnictwa
GODZ PT Prace godzinowe ręczne w ochronie przeciwpożarowej - patrolowanie przeciwpożarowe H 300
Odnowienie i mineralizacja istniejących pasów przeciwpożarowych
ODN-PASC Odnowienie i mineralizacja istniejących pasów p.poż. ciągnikiem KM 1,40
Porządkowanie terenów pasów przeciwpożarowych
PORZ-PAS Porządkowanie terenów na pasie przeciwpożarowym HA 4,20
REMONT I UTRZYMANIE OBIEKTÓW TURYSTYCZNYCH
Bieżące naprawy i porządkowanie obiektów turystycznych
GODZ TU Prace ręczne na obiekcie turystycznym H 50
GODZ SH Prace środków transportu w zagospodarowaniu turystycznym H 20
REMONT DRÓG LEŚNYCH I URZĄDZEŃ WODNO-MELIORACYJNYCH
Kod grupy czynności: UT-DROGIL Nazwa: Remont dróg leśnych
U-UTRZDR usługi-utrzymanie dróg, prace godzinowe ręczne H 24
Kod grupy czynności UT-MEL Nazwa: Remont urządzeń wodno-melioracyjnych
KOMSMELWŁ konserwacja rowów własnych H 500

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

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 667 633.54 PLN

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

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy 
obejmujący czynności 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 mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac 
wskazanych w SIWZ (i wycenione 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 na wartość do 20 % 
wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 13 
do SIWZ.Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji będą ceny jednostkowe poszczególnych 
prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP, w 
okresie3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu 
usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia, których wartość nie przekroczy 50 
%wartości niniejszego zamówienia.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Usługi z zakresu gospodarki leśnej na terenie Leśnictwa Wierzchosławice
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:
Teren Leśnictwa Wierzchosławice

II.2.4) Opis zamówienia:
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Usługi z zakresu gospodarki leśnej na terenie Leśnictwa Wierzchosławice:
ZAGOSPODAROWANIE LASU - HODOWLA LASU, OCHRONA LASU
Typ planu HOD OCHRL Zagospodarowanie lasu - prace ręczne RH 13716,70
Zagospodarowanie lasu - prace ręczne - grodzenia RH 3410,60
Zagospodarowanie lasu - prace środków transportu H 32,00
Zagospodarowanie lasu - prace urzadzeniami zawieszanymi na ciądnikach kołowych CH 600,44
POZYSKANIE I ZRYWKA DREWNA
CWDPN Pozyskanie drewna M3 11751
ZRYWKA Zrywka drewna M3 11751
PODWOZ-DR Podwóz drewna M3 50
MOSTKI Budowa mostków SZT 3
Prace godzinowe ręczne H 150
Prace godzinowe mechaniczne H 150
SZLAK-REM Remont szlaków zrywkowych KM 3
OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA LASU
Prace godzinowe ręczne z ochrony przeciwpożarowej, w tym: wywieszenie tablic informacyjnych, konserwacja 
sprzętu ppoż.,
Utrzymanie zbiorników ppoż., gaszenie i dozorowanie pożarzysk
GODZ PP Prace godzinowe ręczne w ochronie przeciwpożarowej H 112
Prace godzinowe ręczne z ochrony przeciwpożarowej: patrolowanie terenu leśnictwa
GODZ PT Prace godzinowe ręczne w ochronie przeciwpożarowej - patrolowanie przeciwpożarowe H 300
REMONT DRÓG LEŚNYCH I URZĄDZEŃ WODNO-MELIORACYJNYCH
Kod grupy czynności: UT-DROGIL Nazwa: Remont dróg leśnych
U-UTRZDR usługi-utrzymanie dróg, prace godzinowe ręczne H 24
Kod grupy czynności UT-MEL Nazwa: Remont urządzeń wodno-melioracyjnych
KOMSMELWŁ konserwacja rowów własnych H 500

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

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 977 318.74 PLN

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

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy 
obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia („Opcja”).Przedmiotem 
Opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym 
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stanowiącym część Oferty). W ramach Opcji mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac 
wskazanych w SIWZ (i wycenione 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 na wartość do 20 % 
wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 13 
do SIWZ.Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji będą ceny jednostkowe poszczególnych 
prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP, w 
okresie3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu 
usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia, których wartość nie przekroczy 50 
%wartości niniejszego zamówienia.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Usługi z zakresu gospodarki leśnej na terenie Leśnictwa Bielcza
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:
Teren Leśnictwa Bielcza

II.2.4) Opis zamówienia:
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Usługi z zakresu gospodarki leśnej na terenie Leśnictwa Bielcza:
ZAGOSPODAROWANIE LASU - HODOWLA LASU, OCHRONA LASU
Typ planu HOD OCHRL Zagospodarowanie lasu - prace ręczne RH 10650,71
Zagospodarowanie lasu - prace ręczne - grodzenia RH 2720,50
Zagospodarowanie lasu - prace środków transportu H 53,50
Zagospodarowanie lasu - prace urzadzeniami zawieszanymi na ciądnikach kołowych CH 472,67
POZYSKANIE I ZRYWKA DREWNA
CWDPN Pozyskanie drewna M3 9415
ZRYWKA Zrywka drewna M3 9415
PODWOZ-DR Podwóz drewna M3 50
MOSTKI Budowa mostków SZT 5
Prace godzinowe ręczne H 1
Prace godzinowe mechaniczne H 1
SZLAK-REM Remont szlaków zrywkowych KM 1
OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA LASU
Prace godzinowe ręczne z ochrony przeciwpożarowej, w tym: wywieszenie tablic informacyjnych, konserwacja 
sprzętu ppoż.,
Utrzymanie zbiorników ppoż., gaszenie i dozorowanie pożarzysk
GODZ PP Prace godzinowe ręczne w ochronie przeciwpożarowej H 58
Prace godzinowe ręczne z ochrony przeciwpożarowej: patrolowanie terenu leśnictwa
GODZ PT Prace godzinowe ręczne w ochronie przeciwpożarowej - patrolowanie przeciwpożarowe H 300
Prace godzinowe ręczne z ochrony przeciwpożarowej: patrolowanie z punktu obserwacyjnego
GODZ PT Prace godzinowe ręczne w ochronie przeciwpożarowej - patrolowanie przeciwpożarowe H 100
REMONT DRÓG LEŚNYCH I URZĄDZEŃ WODNO-MELIORACYJNYCH
Kod grupy czynności: UT-DROGIL Nazwa: Remont dróg leśnych
U-UTRZDR usługi-utrzymanie dróg, prace godzinowe ręczne H 24
Kod grupy czynności UT-MEL Nazwa: Remont urządzeń wodno-melioracyjnych
KOMSMELWŁ konserwacja rowów własnych H 500

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

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 514 423.25 PLN

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

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
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W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy 
obejmujący czynności 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 mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac 
wskazanych w SIWZ (i wycenione 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 na wartość do 20 % 
wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 13 
do SIWZ.Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji będą ceny jednostkowe poszczególnych 
prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP, w 
okresie3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu 
usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia, których wartość nie przekroczy 50 
%wartości niniejszego zamówienia.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Usługi z zakresu gospodarki leśnej na terenie Leśnictwa Biadoliny
Część nr: 10

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:
Teren Leśnictwa Biadoliny

II.2.4) Opis zamówienia:
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Usługi z zakresu gospodarki leśnej na terenie Leśnictwa Biadoliny:
ZAGOSPODAROWANIE LASU - HODOWLA LASU, OCHRONA LASU
Typ planu HOD OCHRL Zagospodarowanie lasu - prace ręczne RH 11730,00
Zagospodarowanie lasu - prace ręczne - grodzenia RH 4145,00
Zagospodarowanie lasu - prace środków transportu H 40,00
Zagospodarowanie lasu - prace urzadzeniami zawieszanymi na ciądnikach kołowych CH 298,88
POZYSKANIE I ZRYWKA DREWNA
CWDPN Pozyskanie drewna M3 8707
ZRYWKA Zrywka drewna M3 8697
PODWOZ-DR Podwóz drewna M3 20
MOSTKI Budowa mostków SZT 6
Prace godzinowe ręczne H 160
Prace godzinowe mechaniczne H 72
SZLAK-REM Remont szlaków zrywkowych KM 5
OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA LASU
Prace godzinowe ręczne z ochrony przeciwpożarowej, w tym: wywieszenie tablic informacyjnych, konserwacja 
sprzętu ppoż.,
Utrzymanie zbiorników ppoż., gaszenie i dozorowanie pożarzysk
GODZ PP Prace godzinowe ręczne w ochronie przeciwpożarowej H 115
GODZ CH Prace mechaniczne ciągnikiem w ochronie przeciwpożarowej CH 10
Prace godzinowe ręczne z ochrony przeciwpożarowej: patrolowanie terenu leśnictwa
GODZ PT Prace godzinowe ręczne w ochronie przeciwpożarowej - patrolowanie przeciwpożarowe H 350
Porządkowanie terenów pasów przeciwpożarowych
GODZ CH Prace mechaniczne ciągnikiem w ochronie przeciwpożarowej CH 8,00
REMONT DRÓG LEŚNYCH I URZĄDZEŃ WODNO-MELIORACYJNYCH
Kod grupy czynności: UT-DROGIL Nazwa: Remont dróg leśnych
U-UTRZDR usługi-utrzymanie dróg, prace godzinowe ręczne H 24
Kod grupy czynności UT-MEL Nazwa: Remont urządzeń wodno-melioracyjnych
KOMSMELWŁ konserwacja rowów własnych H 500

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

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 574 514.40 PLN

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

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
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W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy 
obejmujący czynności 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 mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac 
wskazanych w SIWZ (i wycenione 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 na wartość do 20 % 
wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 13 
do SIWZ.Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji będą ceny jednostkowe poszczególnych 
prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP, w 
okresie3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu 
usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia, których wartość nie przekroczy 50 
%wartości niniejszego zamówienia.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Usługi z zakresu gospodarki leśnej na terenie Leśnictwa szkółkarskiego
Część nr: 11

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:
Teren Leśnictwa szkółkarskiego

II.2.4) Opis zamówienia:
Usługi z zakresu gospodarki leśnej na terenie Leśnictwa szkółkarskiego:
1. SIEWY NASION, WRAZ Z ICH PRZYGOTOWANIEM, PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI POD SIEW 
I SZKÓŁKOWANIE PRACE RĘCZNE, PIELĘGNACJA I OCHRONA, PRACE ZWIĄZANE Z WYJĘCIEM 
SADZONEK, POPRAWKI NA PLANTACJI CHOINKOWEJ, /GODZINY KATALOGOWE/ SL-UPRC, SL-
SUBSTR, SL-WYS, SL_PIEL, SL-SORT, SL-WYJM, SL-TRANS, SL-PRZECH, SL-NAW, SL_KONT, POPR, 
PIEL GRAB-R, PRZY-SIEW, SIEW-***, WYC-RR, SZK-1R, SZK-WR, ROZŁ-SUB, UKŁ-SUB, GRAB-WYR, 
WAŁ-SIEW, WAŁ-FOL, OSŁ-ATM, OSŁ-REG, OSŁ-BAL, PIEL-***, SPUL-***, SR- BK<400, SR-IN<400, SR-
SK<400, SR-DB<400, WYJ-***, ZAŁ-***, DOŁ-***, WIĄZ-PE, SORT-***, ZEST-KON, PRZ-R***, NAW-MINER, 
SADZ-W+D, KOSZ-CHN, OPR-CHWAS **-*** roboczogodziny 13996,35
2. PRACE POZOSTAŁE NIE UJĘTE W KATALOGU- OBSŁUGA LINI SIEWU, MONTAŻ I OBSŁUGA 
DESZCZOWNI, OBSŁUGA SPRZĘTU SZKÓŁKARSKIEGO /PIELNIK, PODCINACZ KORZENI, SIEWNIK, 
OPRYSKIWACZ PLECAKOWY ITP../ UTRZYMANIE INFRASTRUKTURY SZKÓŁKARSKIEJ, NAWOŻENIE, 
DROBNE REMONTY, BADANIE ZAPEDRACZENIA, KOMPOSTOWANIE SL-WYS, SL_PIEL, O-PROGNG, SL-
DESZCZ, SL-ZWGRZC, SL-UTRZYM, SL-SZKÓŁ, SL-OCHR, SL-KOMP, SL_NAW, SL-NAWO SIEW KONT, 
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NAP-KAS, GODZ KONT, GODZ RH SZUK-PĘDR, OBSŁ-DESS, MONT-DESS, DEMONT-DESS, ZW-MąCZDB, 
ZW-ZGORZE, ZW-OSUTSO, ZW-***, OPR-CHWAS, **-*** godziny 4417
3. PRACE CIĄGNIKIEM GODZ CH motogodziny 378,3
4. PRACE WÓZKIEM WIDŁOWYM TR-WÓZEK motogodziny 1520
5. INNE PRACE-DOZOROWANIE, SPRZATANIE, GODZ RHS godziny 600
Wykonanie zbioru nasion wg wskazanych lokalizacji na terenie Nadleśnictwa Dąbrowa Tarnowska 
następujących gatunków
Zbiór nasion dęba szypułkowego i bezszypułkowego N-ZNGOSP POZ-NASDB kg 500
Zbiór nasion klonu N-ZNGOSP POZ-NASKL kg 4
Zbiór nasion lipy N-ZNGOSP POZ-NASLP kg 20
Zbiór nasion graba N-ZNGOSP POZ-NASGB kg 20
Zbiór nasion brzozy N-ZNGOSP POZ-NASBRZ kg 10
Inne gatunki biocenotyczne drzew i krzewów N-ZNPOZ POZ-NASIN kg 2
Wykonanie zbioru szyszek wg wskazanych lokalizacji na terenie Nadleśnictwa Dąbrowa Tarnowska 
następujących gatunków
Zbiór szyszek sosny z drzew leżących N-ZSGOSP POZ-SZSOS kg 1000
Prace godzinowe z zakresu obróbki nasion przed przechowywaniem i przygotowaniem do siewu N-NASIONA 
GODZ NASI godz 1100

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

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 892 547.89 PLN

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

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy 
obejmujący czynności 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 mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac 
wskazanych w SIWZ (i wycenione 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 na wartość do 20 % 
wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 13 
do SIWZ.Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji będą ceny jednostkowe poszczególnych 
prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP, w 
okresie3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu 
usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia, których wartość nie przekroczy 50 
%wartości niniejszego zamówienia.

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

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru 
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
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 dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytową nie mniejszą 
niż:
Dla pakietu I - 150 000 zł
Dla pakietu II - 85 000 zł
Dla pakietu III - 150 000 zł
Dla pakietu IV - 100 000 zł
Dla pakietu V - 100 000 zł
Dla pakietu VI - 170 000 zł
Dla pakietu VII - 170 000 zł
Dla pakietu VIII - 185 000 zł
Dla pakietu IX - 150 000 zł
Dla pakietu X - 150 000 zł
Dla pakietu XI - 95 000 zł

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
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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) usługę lub usługi polegające na wykonywaniu prac z zakresu zagospodarowania 
lasu,zrywki i pozyskania drewna, przy czym wartość pojedynczej umowy nie może być niższa niż 200000 zł.:
Dla Pakietu I - 500000,00 zł
Dla Pakietu II - 250000,00 zł
Dla Pakietu III - 450000,00 zł
Dla Pakietu IV - 300000,00 zł
Dla Pakietu V - 300000,00 zł
Dla Pakietu VI - 500000,00 zł
Dla Pakietu VII - 550000,00 zł
Dla Pakietu VIII - 550000,00 zł
Dla Pakietu IX - 400000,00 zł
Dla Pakietu X - 450000,00 zł
Dla Pakietu XI - zrealizował lub realizuje (przy czym w tym przypadku będzie liczona wartość zrealizowanej 
części przedmiotu umowy) usługę lub usługi polegające na wykonywaniu prac z zakresu gospodarstwa 
szkółkarskiego, na kwotę nie mniejszą niż 300000 zł brutto, przy czym wartość pojedynczej umowy nie może 
być niższa niż 200000 zł.
Warunek, w zakresie potencjału technicznego, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, 
żedysponuje lub będzie dysponować:
I) dla Pakietów od I do X
a) co najmniej dwoma ciągnikami zrywkowymi (np. LKT) lub ciągnikami przystosowanymi do zrywki drewna.,
II) dla Pakietu XI
a) co najmniej jednym ciągnikiem rolniczym z biegiem pełzającym.
Warunek, w zakresie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, zostanie uznany 
zaspełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować:
I) dla Pakietów od I do X
a) co najmniej 3 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 uznane zgodnie 
z przepisami ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w 
państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65);
b) co najmniej dwoma osobami uprawnionymi do pracy ciągnikiem zrywkowym
II) dla Pakietu XI
a) co najmniej 2 osobami z uprawnieniami do obsługi wózków widłowych o udźwigu 2500 kg.
b) co najmniej 1 osoba z uprawnieniami do obsługi suwnicy o udźwigu 250 kg, sterowanej z poziomu roboczego
c) co najmniej 2 osobami, które ukończyły szkolenie w zakresie pracy ze środkami chemicznymi zgodnie z 
rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2013 roku szkolenia w zakresie pracy ze 
środkami chemicznymi (Dz. U. z 2013 r. poz. 554) lub posiadające odpowiadające im uprawnienia wydane na 
podstawie poprzednio obowiązujących przepisów które uprawniają do pracy w kontakcie ze środkami ochrony 
roślin.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia
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III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Zgodnie z zapisami określonymi w SIWZ oraz we wzorze umowy, które stanowią dokumentację przetargową.

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.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 19/11/2020
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
Nadleśnictwo Dąbrowa Tarnowska,ul.Szarwarska1, 33-200 Dabrowa Tarnowska, pokój nr 6 – Sala 
konferencyjna
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert dokonane będzie poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą https://
platformazakupowa.pl/pn/lasy_dabrowa

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:
Pod koniec 2021 roku przewiduje się ogłoszenie postępowania przetargowego na świadczenie usług leśnych na 
terenie Nadleśnictwa Dąbrowa Tarnowska w następnym roku.

VI.3) Informacje dodatkowe:

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
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VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
16.1. 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, przysługuje odwołanie 
wyłącznie od niezgodnej z przepisami PZP czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie PZP. 16.2. 
Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej 
podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zd. drugie PZP, 
albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 16.3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o 
zamówieniu oraz wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 
dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 16.4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone 
w pkt 16.2 i 16.3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej 
staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 16.5. 
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. 16.6. 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. 
16.7. 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: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800

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