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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:585019-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Leżajsk: Usługi leśnictwa
2022/S 205-585019

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Oficjalna nazwa: PGL LP Nadleśnictwo Leżajsk
Krajowy numer identyfikacyjny: 8160002354
Adres pocztowy: UL. TOMASZA MICHAŁKA 48
Miejscowość: Leżajsk
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Kod pocztowy: 37-300
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Tomasz Steliga
E-mail: tomasz.steliga@krosno.lasy.gov.pl 
Tel.:  +48 690033617
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.lezajsk.krosno.lasy.gov.pl/
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_lezajsk

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_lezajsk
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_lezajsk
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie są ogólnodostępne. 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_lezajsk

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 Leżajsk w roku 2023.
Numer referencyjny: S.270.1.7.2022

II.1.2) Główny kod CPV
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77200000 Usługi leśnictwa

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 
ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t j.:Dz.U.z 2022 r. poz.672 z późn. zm.) obejmujące prace z zakresu 
hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki, gospodarki szkółkarskiej, drewna oraz 
utrzymania infrastruktury turystycznej, obiektów edukacji, do wykonania na terenie Nadleśnictwa Leżajsk w roku 
2023.
Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, 
ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz utrzymania infrastruktury turystycznej, obiektów 
edukacji wynikające z Zał.nr 3 do SWZ. Standardy jakościowe odno szące się do wszystkich istotnych cech 
przedmiotu zamówienia, określa Decyzja nr34 Dyrektora GDLP z dnia 12.05.2022r. w sprawie wprowadzenia do 
stosowania „Opisu standardu technologii prac leśnych", Decyzja nr 19 Dyrektora RDLP w Krośnie z 21.06.2022 
i Decyzja nr 73 z 29.07.2022

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

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:
Leśnictwo Czarna, Leśnictwo Korniaktów, Leśnictwo Potok, Leśnictwo Sarzyna
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
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
77231600 Usługi zalesiania

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejscem realizacji przedmiotu zam. będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Leżajsk.
Realizacja prac dla poszczególnych Pakietów będzie się odbywała na obszarze leśnictw - właściwych dla 
pakietu

II.2.4) Opis zamówienia:
Opis przedmiotu zamówienia szczegółowo opisano w rozdziale 3 SWZ. Szczegółowy opis standardu technologii 
wykonawstwa prac wchodzących w skład zamówień, o których mowa w pkt 3.1.4) zawarty został w Załączniku 
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nr 3 do SWZ. Z uwagi na faktyczną sytuację przyrodniczo-pogodową, która może zaistnieć w trakcie realizacji 
przedmiotu zamówienia, a także nieprzewidzianą w tej chwili sytuację gospodarczo-ekonomiczną, Zamawiający 
zastrzega sobie prawo do dokonania korekt zmniejszających, korekt zwiększających, ustaleń nowych lokalizacji, 
jak również wstrzymania dokonania czynności wskazanych w poszczególnych wierszach tabel opisujących 
przedmiot zamówienia. Korekty zwiększające nie oznaczają wprowadzenia nowych prac, nieobjętych zakresem 
zamówienia, a korekty zmniejszające nie oznaczają całkowitej rezygnacji z części prac. Należy je rozumieć 
jako zwiększenie ilości prac w jednej lokalizacji (adresie leśnym) na Obszarze Realizacji Pakietu , przy 
jednoczesnym zmniejszeniu ilości prac w innej lokalizacji (adresie leśnym) na Obszarze Realizacji Pakietu, w 
ramach sumarycznych ilości poszczególnych prac wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy przypadających 
do wykonania na całym Obszarze Realizacji Pakietu.
Wykonawca zobowiązany będzie przestrzegać przy realizacji przedmiotu zamówienia wymienione w rozdz. 3 
pkt 3.2: akty prawne obowiązujące na terenie RP, zarządzenie nr 53 DGLP z dn.21.11.2011r, zarządzenie nr 57 
DGLP z dn.22.11.2011r, zarządzenie nr 36 DGLP z dn.20.04.2012r, zarządzenie nr 81 DGLP z dn.23.11.2019r, 
zarządzenie nr 40 DGLP z dn.06.10.2011r, zarządzenie nr 66 DGLP z dn.07.11.2019r, standardy PEFC, 
zarządzenie nr 51 DGLP z dn.30.09.2019r
Zasady ogólne realizacji przedmiotu zamówienia:
Wykonawca będzie wykonywał przedmiot zamówienia na podstawie pisemnych zleceń przekazywanych 
przez Przedstawicieli Zamawiającego („Zlecenie”). Treść Zlecenia określa umowa w sprawie zamówienia 
publicznego (Załącznik nr 12 do SWZ), Wykonawca będzie zobowiązany do uprzątnięcia pozostałości po 
pracach pozyskaniowych z dróg, linii podziału powierzchniowego, rowów, itp. obiektów oraz pozostałych 
odpadów po działalności własnej. Wykonawca będzie zobowiązany do stosowania oleju biodegradowalnego 
do smarowania układów tnących w eksploatowanych piłach łańcuchowych i głowicach tnących o parametrze 
biodegradacji nie gorszym niż 60%. Wymagane jest określenie biodegradowalności zgodnie z metodyką 
badań opisaną w Rozporządzeniu Komisji (WE) NR 440/2008 z dnia 30 maja 2008 r. w metodzie: OECD 301B 
lub OECD 301C lub OECD 301F oraz zestawów do pochłaniania oleju w urządzeniach eksploatowanych 
na terenie lasów. Wyznacznikiem szacunkowej ilości objętościowych lub wagowych zużywanego oleju 
biodegradowalnego do smarowania układów tnących w eksploatowanych piłach łańcuchowych i głowicach 
tnących będzie masa pozyskania w m3 wynikająca z Protokołów Odbioru Robót, przy uwzględnieniu poniższych 
norm: przy użyciu pilarki wynosi 0,05 litra na 1m3 pozyskiwanego drewna, przy użyciu harwestera wynosi 0,02 
litra na 1 m3 pozyskiwanego drewna. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez 
Wykonawcę kluczowych zadań dotyczących przedmiotu zamówienia. Zamawiający zgodnie z art. 95 PZP 
wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących 
czynności w zakresie realizacji zamówienia w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 
r Kodeks pracy. W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy 
zakres rzeczowy w stosunku do łącznej ilości wszystkich czynności wycenionych w każdej z pozycji kosztorysu 
ofertowego stanowiącego część Oferty „Opcja” 20%. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, 
o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) PZP 50% w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego 
będą polegały na powtórzeniu usług zgodnych z usługami stanowiącymi przedmiot niniejszego zamówienia oraz 
usług podobnych do nich w aspekcie technologicznym ich wykonawstwa.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2023
Koniec: 31/12/2023
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Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości, która nie będzie przekraczała 20 % Wartości 
Przedmiotu Umowy określonej zgodnie z § 10 ust 1 stanowiącego załącznik nr 12 do SWZ. 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.
Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy 
roszczenie o ich zlecenie.
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z Opcji w przypadku: (1) wystąpienia konieczności 
zwiększenia zakresu rzeczowego usług stanowiących przedmiot zamówienia na skutek warunków 
przyrodniczych, klimatycznych bądź atmosferycznych, (2) zmian na rynku sprzedaży drewna lub powierzenia 
Zamawiającemu nowych zadań gospodarczych lub publicznych, (3) braku możliwości wyłonienia z przyczyn 
obiektywnych wykonawców usług leśnych w ramach podstawowych trybów udzielania zamówień, celem 
zabezpieczenia niezbędnego wykonawstwa prac oraz (4) powierzania wykonawcy prac stanowiących 
wykonawstwo zastępcze w stosunku do prac realizowanych przez innego wykonawcę.
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości określonej poniżej dla Pakietów:
dla Pakietu 01 w wysokości 2300 zł
dla Pakietu 02 w wysokości 1000 zł
dla Pakietu 03 w wysokości 900 zł
dla Pakietu 04 w wysokości 1600 zł
dla Pakietu 05 w wysokości 600 zł
dla Pakietu 06 w wysokości 900 zł
dla Pakietu 07 w wysokości 800 zł
dla Pakietu 08 w wysokości 800 zł
dla Pakietu 09 w wysokości 600 zł
dla Pakietu 10 w wysokości 400 zł
dla Pakietu 11 w wysokości 500 zł
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymywać nieprzerwanie do dnia upływu 
terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 PZP.
Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w 
Banku Spółdzielczym w Leżajsku nr rachunku: 35918700012001000023520001 z dopiskiem: wadium na 
zabezpieczenie oferty w postępowaniu na „Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie 
Nadleśnictwa Leżajsk w roku 2023, Pakiet _.” Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w 

24/10/2022 S205
https://ted.europa.eu/TED

4 / 41



Dz.U./S S205
24/10/2022
585019-2022-PL

5 / 41

podanym terminie zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego. Wadium wniesione w pieniądzu 
Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
Z treści wadium wnoszonego w formie: gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach 
udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o 
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości powinno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne 
żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty 
Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 PZP.
cd. opisu wadium w pkt II.2.11 cześci 2

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. 214 ust. 1 pkt 7) PZP, w 
okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zakres rzeczowy usług stanowiących przedmiot 
zamówień, o których mowa w pkt 3.7.SWZ nie przekroczy wartości 50 % wartości niniejszego zamówienia.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Leśnictwo Wydrze
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
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
77231600 Usługi zalesiania

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejscem realizacji przedmiotu zam. będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Leżajsk.
Realizacja prac dla poszczególnych Pakietów będzie się odbywała na obszarze leśnictw - właściwych dla 
pakietu

II.2.4) Opis zamówienia:
Opis przedmiotu zamówienia szczegółowo opisano w rozdziale 3 SWZ. Szczegółowy opis standardu technologii 
wykonawstwa prac wchodzących w skład zamówień, o których mowa w pkt 3.1.4) zawarty został w Załączniku 
nr 3 do SWZ. Z uwagi na faktyczną sytuację przyrodniczo-pogodową, która może zaistnieć w trakcie realizacji 
przedmiotu zamówienia, a także nieprzewidzianą w tej chwili sytuację gospodarczo-ekonomiczną, Zamawiający 
zastrzega sobie prawo do dokonania korekt zmniejszających, korekt zwiększających, ustaleń nowych lokalizacji, 
jak również wstrzymania dokonania czynności wskazanych w poszczególnych wierszach tabel opisujących 
przedmiot zamówienia. Korekty zwiększające nie oznaczają wprowadzenia nowych prac, nieobjętych zakresem 
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zamówienia, a korekty zmniejszające nie oznaczają całkowitej rezygnacji z części prac. Należy je rozumieć 
jako zwiększenie ilości prac w jednej lokalizacji (adresie leśnym) na Obszarze Realizacji Pakietu , przy 
jednoczesnym zmniejszeniu ilości prac w innej lokalizacji (adresie leśnym) na Obszarze Realizacji Pakietu, w 
ramach sumarycznych ilości poszczególnych prac wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy przypadających 
do wykonania na całym Obszarze Realizacji Pakietu.
Wykonawca zobowiązany będzie przestrzegać przy realizacji przedmiotu zamówienia wymienione w rozdz. 3 
pkt 3.2: akty prawne obowiązujące na terenie RP, zarządzenie nr 53 DGLP z dn.21.11.2011r, zarządzenie nr 57 
DGLP z dn.22.11.2011r, zarządzenie nr 36 DGLP z dn.20.04.2012r, zarządzenie nr 81 DGLP z dn.23.11.2019r, 
zarządzenie nr 40 DGLP z dn.06.10.2011r, zarządzenie nr 66 DGLP z dn.07.11.2019r, standardy PEFC, 
zarządzenie nr 51 DGLP z dn.30.09.2019r
Zasady ogólne realizacji przedmiotu zamówienia:
Wykonawca będzie wykonywał przedmiot zamówienia na podstawie pisemnych zleceń przekazywanych 
przez Przedstawicieli Zamawiającego („Zlecenie”). Treść Zlecenia określa umowa w sprawie zamówienia 
publicznego (Załącznik nr 12 do SWZ), Wykonawca będzie zobowiązany do uprzątnięcia pozostałości po 
pracach pozyskaniowych z dróg, linii podziału powierzchniowego, rowów, itp. obiektów oraz pozostałych 
odpadów po działalności własnej. Wykonawca będzie zobowiązany do stosowania oleju biodegradowalnego 
do smarowania układów tnących w eksploatowanych piłach łańcuchowych i głowicach tnących o parametrze 
biodegradacji nie gorszym niż 60%. Wymagane jest określenie biodegradowalności zgodnie z metodyką 
badań opisaną w Rozporządzeniu Komisji (WE) NR 440/2008 z dnia 30 maja 2008 r. w metodzie: OECD 301B 
lub OECD 301C lub OECD 301F oraz zestawów do pochłaniania oleju w urządzeniach eksploatowanych 
na terenie lasów. Wyznacznikiem szacunkowej ilości objętościowych lub wagowych zużywanego oleju 
biodegradowalnego do smarowania układów tnących w eksploatowanych piłach łańcuchowych i głowicach 
tnących będzie masa pozyskania w m3 wynikająca z Protokołów Odbioru Robót, przy uwzględnieniu poniższych 
norm: przy użyciu pilarki wynosi 0,05 litra na 1m3 pozyskiwanego drewna, przy użyciu harwestera wynosi 0,02 
litra na 1 m3 pozyskiwanego drewna. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez 
Wykonawcę kluczowych zadań dotyczących przedmiotu zamówienia. Zamawiający zgodnie z art. 95 PZP 
wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących 
czynności w zakresie realizacji zamówienia w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 
r Kodeks pracy. W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy 
zakres rzeczowy w stosunku do łącznej ilości wszystkich czynności wycenionych w każdej z pozycji kosztorysu 
ofertowego stanowiącego część Oferty „Opcja” 20%. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, 
o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) PZP 50% w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego 
będą polegały na powtórzeniu usług zgodnych z usługami stanowiącymi przedmiot niniejszego zamówienia oraz 
usług podobnych do nich w aspekcie technologicznym ich wykonawstwa.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2023
Koniec: 31/12/2023
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:
Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości, która nie będzie przekraczała 20 % Wartości 
Przedmiotu Umowy określonej zgodnie z § 10 ust 1 stanowiącego załącznik nr 12 do SWZ. 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.
Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy 
roszczenie o ich zlecenie.
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z Opcji w przypadku: (1) wystąpienia konieczności 
zwiększenia zakresu rzeczowego usług stanowiących przedmiot zamówienia na skutek warunków 
przyrodniczych, klimatycznych bądź atmosferycznych, (2) zmian na rynku sprzedaży drewna lub powierzenia 
Zamawiającemu nowych zadań gospodarczych lub publicznych, (3) braku możliwości wyłonienia z przyczyn 
obiektywnych wykonawców usług leśnych w ramach podstawowych trybów udzielania zamówień, celem 
zabezpieczenia niezbędnego wykonawstwa prac oraz (4) powierzania wykonawcy prac stanowiących 
wykonawstwo zastępcze w stosunku do prac realizowanych przez innego wykonawcę.
cd opisu wadium
Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt 11.2. ppkt 2)-4) należy przekazać 
Zamawiającemu wraz z Ofertą w oryginale w postaci elektronicznej tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem 
elektronicznymi osób upoważnionych do jego wystawienia. Wadium musi zabezpieczać ofertę na daną część 
zamówienia przez cały okres związania ofertą. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie 
wadium w sposób nieprawidłowy, lub nie będzie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu 
związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 PZP 
zostanie odrzucona z postępowania na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 PZP.
Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy:
1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta 
(banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib,
2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem – określenie przedmiotu 
zamówienia
3) kwotę gwarancji/poręczenia,
4) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji/
poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 PZP.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający wymaga, aby w 
treści wadium wnoszonego w formach, o których mowa w pkt 11.2. ppkt 2)-3) SWZ zostali wymienieni wszyscy 
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia albo powinno z niej wynikać, że Wykonawca, na 
którego gwarancja/poręczenie zostały wystawione działa w imieniu innych Wykonawców wspólnie ubiegających 
się o udzielenie zamówienia, bądź w ich treści powinien zostać ujęty szerszy zakres odpowiedzialności 
gwaranta/poręczyciela niż tylko dotyczący działań/zaniechań odnoszących się do Wykonawcy, na którego 
gwarancja/poręczenie to zostało wystawione (zob. wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 24 czerwca 2020 r. 
sygn. akt KIO 662/20; wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 15 czerwca 2020 r., sygn. akt KIO 970/20; wyrok 
Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 31 lipca 2020 r., sygn. akt KIO 1183/20, uchwała Krajowej Izby Odwoławczej 
z dnia 11 marca 2021 r., sygn. akt KIO/KD 6/21).
Zamawiający zwraca wadium na zasadach uregulowanych w art. 98 ust. 1 - 5 PZP.

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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Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) PZP, w 
okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zakres rzeczowy usług stanowiących przedmiot 
zamówień, o których mowa w pkt 3.7.SWZ nie przekroczy wartości 50 % wartości niniejszego zamówienia.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Leśnictwo Zmysłówka
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
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
77231600 Usługi zalesiania

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejscem realizacji przedmiotu zam. będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Leżajsk.
Realizacja prac dla poszczególnych Pakietów będzie się odbywała na obszarze leśnictw - właściwych dla 
pakietu

II.2.4) Opis zamówienia:
Opis przedmiotu zamówienia szczegółowo opisano w rozdziale 3 SWZ. Szczegółowy opis standardu technologii 
wykonawstwa prac wchodzących w skład zamówień, o których mowa w pkt 3.1.4) zawarty został w Załączniku 
nr 3 do SWZ. Z uwagi na faktyczną sytuację przyrodniczo-pogodową, która może zaistnieć w trakcie realizacji 
przedmiotu zamówienia, a także nieprzewidzianą w tej chwili sytuację gospodarczo-ekonomiczną, Zamawiający 
zastrzega sobie prawo do dokonania korekt zmniejszających, korekt zwiększających, ustaleń nowych lokalizacji, 
jak również wstrzymania dokonania czynności wskazanych w poszczególnych wierszach tabel opisujących 
przedmiot zamówienia. Korekty zwiększające nie oznaczają wprowadzenia nowych prac, nieobjętych zakresem 
zamówienia, a korekty zmniejszające nie oznaczają całkowitej rezygnacji z części prac. Należy je rozumieć 
jako zwiększenie ilości prac w jednej lokalizacji (adresie leśnym) na Obszarze Realizacji Pakietu , przy 
jednoczesnym zmniejszeniu ilości prac w innej lokalizacji (adresie leśnym) na Obszarze Realizacji Pakietu, w 
ramach sumarycznych ilości poszczególnych prac wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy przypadających 
do wykonania na całym Obszarze Realizacji Pakietu.
Wykonawca zobowiązany będzie przestrzegać przy realizacji przedmiotu zamówienia wymienione w rozdz. 3 
pkt 3.2: akty prawne obowiązujące na terenie RP, zarządzenie nr 53 DGLP z dn.21.11.2011r, zarządzenie nr 57 
DGLP z dn.22.11.2011r, zarządzenie nr 36 DGLP z dn.20.04.2012r, zarządzenie nr 81 DGLP z dn.23.11.2019r, 
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zarządzenie nr 40 DGLP z dn.06.10.2011r, zarządzenie nr 66 DGLP z dn.07.11.2019r, standardy PEFC, 
zarządzenie nr 51 DGLP z dn.30.09.2019r
Zasady ogólne realizacji przedmiotu zamówienia:
Wykonawca będzie wykonywał przedmiot zamówienia na podstawie pisemnych zleceń przekazywanych 
przez Przedstawicieli Zamawiającego („Zlecenie”). Treść Zlecenia określa umowa w sprawie zamówienia 
publicznego (Załącznik nr 12 do SWZ), Wykonawca będzie zobowiązany do uprzątnięcia pozostałości po 
pracach pozyskaniowych z dróg, linii podziału powierzchniowego, rowów, itp. obiektów oraz pozostałych 
odpadów po działalności własnej. Wykonawca będzie zobowiązany do stosowania oleju biodegradowalnego 
do smarowania układów tnących w eksploatowanych piłach łańcuchowych i głowicach tnących o parametrze 
biodegradacji nie gorszym niż 60%. Wymagane jest określenie biodegradowalności zgodnie z metodyką 
badań opisaną w Rozporządzeniu Komisji (WE) NR 440/2008 z dnia 30 maja 2008 r. w metodzie: OECD 301B 
lub OECD 301C lub OECD 301F oraz zestawów do pochłaniania oleju w urządzeniach eksploatowanych 
na terenie lasów. Wyznacznikiem szacunkowej ilości objętościowych lub wagowych zużywanego oleju 
biodegradowalnego do smarowania układów tnących w eksploatowanych piłach łańcuchowych i głowicach 
tnących będzie masa pozyskania w m3 wynikająca z Protokołów Odbioru Robót, przy uwzględnieniu poniższych 
norm: przy użyciu pilarki wynosi 0,05 litra na 1m3 pozyskiwanego drewna, przy użyciu harwestera wynosi 0,02 
litra na 1 m3 pozyskiwanego drewna. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez 
Wykonawcę kluczowych zadań dotyczących przedmiotu zamówienia. Zamawiający zgodnie z art. 95 PZP 
wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących 
czynności w zakresie realizacji zamówienia w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 
r Kodeks pracy. W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy 
zakres rzeczowy w stosunku do łącznej ilości wszystkich czynności wycenionych w każdej z pozycji kosztorysu 
ofertowego stanowiącego część Oferty „Opcja” 20%. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, 
o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) PZP 50% w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego 
będą polegały na powtórzeniu usług zgodnych z usługami stanowiącymi przedmiot niniejszego zamówienia oraz 
usług podobnych do nich w aspekcie technologicznym ich wykonawstwa.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2023
Koniec: 31/12/2023
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:
Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości, która nie będzie przekraczała 20 % Wartości 
Przedmiotu Umowy określonej zgodnie z § 10 ust 1 stanowiącego załącznik nr 12 do SWZ. Podstawą 
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określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będą ceny jednostkowe 
poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.
Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy 
roszczenie o ich zlecenie.
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z Opcji w przypadku: (1) wystąpienia konieczności 
zwiększenia zakresu rzeczowego usług stanowiących przedmiot zamówienia na skutek warunków 
przyrodniczych, klimatycznych bądź atmosferycznych, (2) zmian na rynku sprzedaży drewna lub powierzenia 
Zamawiającemu nowych zadań gospodarczych lub publicznych, (3) braku możliwości wyłonienia z przyczyn 
obiektywnych wykonawców usług leśnych w ramach podstawowych trybów udzielania zamówień, celem 
zabezpieczenia niezbędnego wykonawstwa prac oraz (4) powierzania wykonawcy prac stanowiących 
wykonawstwo zastępcze w stosunku do prac realizowanych przez innego wykonawcę.
Wykaz oświadczeń i warunków w odniesieniu do wszystkich pakietów:
na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej w 
zakresie doświadczenia – informacje nt. usług zrealizowanych lub realizowanych (przy czym w tym przypadku 
będzie uwzględniana wartość zrealizowanej części przedmiotu umowy) w okresie ostatnich 3 lat liczonych 
wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w 
tym okresie) z zakresu gospodarki leśnej o łącznej wartości nie mniejszą niż:
Pakiet 1 1 200 000 zł brutto,
Pakiet 2 500 000 zł brutto,
Pakiet 3 400 000 zł brutto,
Pakiet 4 800 000 zł brutto,
Pakiet 5 300 000 zł brutto,
Pakiet 6 500 000 zł brutto,
Pakiet 7 400 000 zł brutto,
Pakiet 8 400 000 zł brutto,
Pakiet 9 300 000 zł brutto,
Pakiet 10 200 000 zł brutto,
Pakiet 11 200 000 zł brutto,
polegających na wykonywaniu prac obejmujących pozyskanie oraz zagospodarowanie lasu dla pakietów 1-8, a 
dla pakietów 9, 10, 11 prac obejmujących pozyskanie, które należy podać w Części IV lit. C (pkt 1b) JEDZ;
We wskazanej części JEDZ należy podać informacje nt. podmiotu, na rzecz którego były wykonywane usługi 
(ze wskazaniem nazwy i jego siedziby), terminu wykonywania usługi (dat dziennych rozpoczęcia i zakończenia 
realizacji usługi), rodzaju wykonanych usług oraz wartości (brutto) wykonanych usług.
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług, wykonywanych wspólnie z innymi 
Wykonawcami informacje, o których mowa wyżej dotyczą usług, w których wykonaniu Wykonawca ten 
bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu 
bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.
na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej w 
zakresie potencjału technicznego – informacje nt. ilości (1) maszyn leśnych typu harwester oraz (2) ciągników 
zrywkowych lub ciągników przystosowanych do zrywki drewna, którymi dysponuje lub będzie dysponować 
Wykonawca, które należy podać w Części IV lit. C (pkt 9) JEDZ; We wskazanej części JEDZ należy podać 
informacje nt. rodzaju urządzeń zgodnie z pkt. 7.1. ppkt 4) lit b) SWZ, tj. maszyna leśna typu harwester, ciągnik 
zrywkowy lub ciągnik przystosowany do zrywki drewna, ich opis tj. marka, model, podstawy dysponowania oraz 
numer seryjny, numer rejestracyjny lub inne oznaczenie pozwalające na indywidualizację. Cd opisu w sekcji 
II.2.11 część 5

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. 214 ust. 1 pkt 7) PZP, w 
okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zakres rzeczowy usług stanowiących przedmiot 
zamówień, o których mowa w pkt 3.7.SWZ nie przekroczy wartości 50 % wartości niniejszego zamówienia.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Leśnictwo Brzyska Wola, Leśnictwo Kulno, Leśnictwo Mołynie
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
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
77231600 Usługi zalesiania

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejscem realizacji przedmiotu zam. będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Leżajsk.
Realizacja prac dla poszczególnych Pakietów będzie się odbywała na obszarze leśnictw - właściwych dla 
pakietu

II.2.4) Opis zamówienia:
Opis przedmiotu zamówienia szczegółowo opisano w rozdziale 3 SWZ. Szczegółowy opis standardu technologii 
wykonawstwa prac wchodzących w skład zamówień, o których mowa w pkt 3.1.4) zawarty został w Załączniku 
nr 3 do SWZ. Z uwagi na faktyczną sytuację przyrodniczo-pogodową, która może zaistnieć w trakcie realizacji 
przedmiotu zamówienia, a także nieprzewidzianą w tej chwili sytuację gospodarczo-ekonomiczną, Zamawiający 
zastrzega sobie prawo do dokonania korekt zmniejszających, korekt zwiększających, ustaleń nowych lokalizacji, 
jak również wstrzymania dokonania czynności wskazanych w poszczególnych wierszach tabel opisujących 
przedmiot zamówienia. Korekty zwiększające nie oznaczają wprowadzenia nowych prac, nieobjętych zakresem 
zamówienia, a korekty zmniejszające nie oznaczają całkowitej rezygnacji z części prac. Należy je rozumieć 
jako zwiększenie ilości prac w jednej lokalizacji (adresie leśnym) na Obszarze Realizacji Pakietu , przy 
jednoczesnym zmniejszeniu ilości prac w innej lokalizacji (adresie leśnym) na Obszarze Realizacji Pakietu, w 
ramach sumarycznych ilości poszczególnych prac wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy przypadających 
do wykonania na całym Obszarze Realizacji Pakietu.
Wykonawca zobowiązany będzie przestrzegać przy realizacji przedmiotu zamówienia wymienione w rozdz. 3 
pkt 3.2: akty prawne obowiązujące na terenie RP, zarządzenie nr 53 DGLP z dn.21.11.2011r, zarządzenie nr 57 
DGLP z dn.22.11.2011r, zarządzenie nr 36 DGLP z dn.20.04.2012r, zarządzenie nr 81 DGLP z dn.23.11.2019r, 
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zarządzenie nr 40 DGLP z dn.06.10.2011r, zarządzenie nr 66 DGLP z dn.07.11.2019r, standardy PEFC, 
zarządzenie nr 51 DGLP z dn.30.09.2019r
Zasady ogólne realizacji przedmiotu zamówienia:
Wykonawca będzie wykonywał przedmiot zamówienia na podstawie pisemnych zleceń przekazywanych 
przez Przedstawicieli Zamawiającego („Zlecenie”). Treść Zlecenia określa umowa w sprawie zamówienia 
publicznego (Załącznik nr 12 do SWZ), Wykonawca będzie zobowiązany do uprzątnięcia pozostałości po 
pracach pozyskaniowych z dróg, linii podziału powierzchniowego, rowów, itp. obiektów oraz pozostałych 
odpadów po działalności własnej. Wykonawca będzie zobowiązany do stosowania oleju biodegradowalnego 
do smarowania układów tnących w eksploatowanych piłach łańcuchowych i głowicach tnących o parametrze 
biodegradacji nie gorszym niż 60%. Wymagane jest określenie biodegradowalności zgodnie z metodyką 
badań opisaną w Rozporządzeniu Komisji (WE) NR 440/2008 z dnia 30 maja 2008 r. w metodzie: OECD 301B 
lub OECD 301C lub OECD 301F oraz zestawów do pochłaniania oleju w urządzeniach eksploatowanych 
na terenie lasów. Wyznacznikiem szacunkowej ilości objętościowych lub wagowych zużywanego oleju 
biodegradowalnego do smarowania układów tnących w eksploatowanych piłach łańcuchowych i głowicach 
tnących będzie masa pozyskania w m3 wynikająca z Protokołów Odbioru Robót, przy uwzględnieniu poniższych 
norm: przy użyciu pilarki wynosi 0,05 litra na 1m3 pozyskiwanego drewna, przy użyciu harwestera wynosi 0,02 
litra na 1 m3 pozyskiwanego drewna. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez 
Wykonawcę kluczowych zadań dotyczących przedmiotu zamówienia. Zamawiający zgodnie z art. 95 PZP 
wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących 
czynności w zakresie realizacji zamówienia w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 
r Kodeks pracy. W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy 
zakres rzeczowy w stosunku do łącznej ilości wszystkich czynności wycenionych w każdej z pozycji kosztorysu 
ofertowego stanowiącego część Oferty „Opcja” 20%. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, 
o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) PZP 50% w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego 
będą polegały na powtórzeniu usług zgodnych z usługami stanowiącymi przedmiot niniejszego zamówienia oraz 
usług podobnych do nich w aspekcie technologicznym ich wykonawstwa.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2023
Koniec: 31/12/2023
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:
Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości, która nie będzie przekraczała 20 % Wartości 
Przedmiotu Umowy określonej zgodnie z § 10 ust 1 stanowiącego załącznik nr 12 do SWZ. Podstawą 
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określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będą ceny jednostkowe 
poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.
Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy 
roszczenie o ich zlecenie.
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z Opcji w przypadku: (1) wystąpienia konieczności 
zwiększenia zakresu rzeczowego usług stanowiących przedmiot zamówienia na skutek warunków 
przyrodniczych, klimatycznych bądź atmosferycznych, (2) zmian na rynku sprzedaży drewna lub powierzenia 
Zamawiającemu nowych zadań gospodarczych lub publicznych, (3) braku możliwości wyłonienia z przyczyn 
obiektywnych wykonawców usług leśnych w ramach podstawowych trybów udzielania zamówień, celem 
zabezpieczenia niezbędnego wykonawstwa prac oraz (4) powierzania wykonawcy prac stanowiących 
wykonawstwo zastępcze w stosunku do prac realizowanych przez innego wykonawcę.
W odniesieniu do wszystkich Pakietów postępowania:
Wykonawca obowiązany będzie przestrzegać przy realizacji przedmiotu zamówienia warunki techniczne 
na surowiec drzewny zgodnie z zarządzeniem nr 51 z dnia 30 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia 
warunków technicznych stosowanych w obrocie surowcem drzewnym w Państwowym Gospodarstwie Leśnym 
Lasy Państwowe i Zarządzeniem nr 54 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 29 września 2020 r. 
w sprawie aktualizacji Zarządzenia nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 
r.
Standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia, określa Decyzja 
nr 34 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do 
stosowania „Opisu standardu technologii wykonawstwa prac leśnych" w jednostkach organizacyjnych Lasów 
Państwowych oraz Decyzja nr 19 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie z dnia 
21 czerwca 2022 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania „Opisu standardu technologii wykonawstwa 
prac leśnych” w nadleśnictwach zgrupowanych w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie oraz 
Decyzja nr 73 Dyrektora RDLP w Krośnie z 29 lipca 2022 w sprawie zmiany załącznika do Decyzji nr 19. 
Określony w tych decyzjach szczegółowy opis standardu technologii wykonywania poszczególnych prac 
leśnych (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia stanowił podstawę określenia wymagań 
jakościowych odnoszących się do elementów składających się na przedmiot zamówienia zawartych w 
Załączniku nr 3 do SWZ (Opisu standardu technologii wykonawstwa prac leśnych).

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. 214 ust. 1 pkt 7) PZP, w 
okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zakres rzeczowy usług stanowiących przedmiot 
zamówień, o których mowa w pkt 3.7.SWZ nie przekroczy wartości 50 % wartości niniejszego zamówienia.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Leśnictwo Jelna
Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
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
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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
77231600 Usługi zalesiania

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejscem realizacji przedmiotu zam. będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Leżajsk.
Realizacja prac dla poszczególnych Pakietów będzie się odbywała na obszarze leśnictw - właściwych dla 
pakietu

II.2.4) Opis zamówienia:
Opis przedmiotu zamówienia szczegółowo opisano w rozdziale 3 SWZ. Szczegółowy opis standardu technologii 
wykonawstwa prac wchodzących w skład zamówień, o których mowa w pkt 3.1.4) zawarty został w Załączniku 
nr 3 do SWZ. Z uwagi na faktyczną sytuację przyrodniczo-pogodową, która może zaistnieć w trakcie realizacji 
przedmiotu zamówienia, a także nieprzewidzianą w tej chwili sytuację gospodarczo-ekonomiczną, Zamawiający 
zastrzega sobie prawo do dokonania korekt zmniejszających, korekt zwiększających, ustaleń nowych lokalizacji, 
jak również wstrzymania dokonania czynności wskazanych w poszczególnych wierszach tabel opisujących 
przedmiot zamówienia. Korekty zwiększające nie oznaczają wprowadzenia nowych prac, nieobjętych zakresem 
zamówienia, a korekty zmniejszające nie oznaczają całkowitej rezygnacji z części prac. Należy je rozumieć 
jako zwiększenie ilości prac w jednej lokalizacji (adresie leśnym) na Obszarze Realizacji Pakietu , przy 
jednoczesnym zmniejszeniu ilości prac w innej lokalizacji (adresie leśnym) na Obszarze Realizacji Pakietu, w 
ramach sumarycznych ilości poszczególnych prac wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy przypadających 
do wykonania na całym Obszarze Realizacji Pakietu.
Wykonawca zobowiązany będzie przestrzegać przy realizacji przedmiotu zamówienia wymienione w rozdz. 3 
pkt 3.2: akty prawne obowiązujące na terenie RP, zarządzenie nr 53 DGLP z dn.21.11.2011r, zarządzenie nr 57 
DGLP z dn.22.11.2011r, zarządzenie nr 36 DGLP z dn.20.04.2012r, zarządzenie nr 81 DGLP z dn.23.11.2019r, 
zarządzenie nr 40 DGLP z dn.06.10.2011r, zarządzenie nr 66 DGLP z dn.07.11.2019r, standardy PEFC, 
zarządzenie nr 51 DGLP z dn.30.09.2019r
Zasady ogólne realizacji przedmiotu zamówienia:
Wykonawca będzie wykonywał przedmiot zamówienia na podstawie pisemnych zleceń przekazywanych 
przez Przedstawicieli Zamawiającego („Zlecenie”). Treść Zlecenia określa umowa w sprawie zamówienia 
publicznego (Załącznik nr 12 do SWZ), Wykonawca będzie zobowiązany do uprzątnięcia pozostałości po 
pracach pozyskaniowych z dróg, linii podziału powierzchniowego, rowów, itp. obiektów oraz pozostałych 
odpadów po działalności własnej. Wykonawca będzie zobowiązany do stosowania oleju biodegradowalnego 
do smarowania układów tnących w eksploatowanych piłach łańcuchowych i głowicach tnących o parametrze 
biodegradacji nie gorszym niż 60%. Wymagane jest określenie biodegradowalności zgodnie z metodyką 
badań opisaną w Rozporządzeniu Komisji (WE) NR 440/2008 z dnia 30 maja 2008 r. w metodzie: OECD 301B 
lub OECD 301C lub OECD 301F oraz zestawów do pochłaniania oleju w urządzeniach eksploatowanych 
na terenie lasów. Wyznacznikiem szacunkowej ilości objętościowych lub wagowych zużywanego oleju 
biodegradowalnego do smarowania układów tnących w eksploatowanych piłach łańcuchowych i głowicach 
tnących będzie masa pozyskania w m3 wynikająca z Protokołów Odbioru Robót, przy uwzględnieniu poniższych 
norm: przy użyciu pilarki wynosi 0,05 litra na 1m3 pozyskiwanego drewna, przy użyciu harwestera wynosi 0,02 
litra na 1 m3 pozyskiwanego drewna. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez 
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Wykonawcę kluczowych zadań dotyczących przedmiotu zamówienia. Zamawiający zgodnie z art. 95 PZP 
wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących 
czynności w zakresie realizacji zamówienia w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 
r Kodeks pracy. W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy 
zakres rzeczowy w stosunku do łącznej ilości wszystkich czynności wycenionych w każdej z pozycji kosztorysu 
ofertowego stanowiącego część Oferty „Opcja” 20%. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, 
o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) PZP 50% w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego 
będą polegały na powtórzeniu usług zgodnych z usługami stanowiącymi przedmiot niniejszego zamówienia oraz 
usług podobnych do nich w aspekcie technologicznym ich wykonawstwa.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2023
Koniec: 31/12/2023
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:
Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości, która nie będzie przekraczała 20 % Wartości 
Przedmiotu Umowy określonej zgodnie z § 10 ust 1 stanowiącego załącznik nr 12 do SWZ. 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.
Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy 
roszczenie o ich zlecenie.
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z Opcji w przypadku: (1) wystąpienia konieczności 
zwiększenia zakresu rzeczowego usług stanowiących przedmiot zamówienia na skutek warunków 
przyrodniczych, klimatycznych bądź atmosferycznych, (2) zmian na rynku sprzedaży drewna lub powierzenia 
Zamawiającemu nowych zadań gospodarczych lub publicznych, (3) braku możliwości wyłonienia z przyczyn 
obiektywnych wykonawców usług leśnych w ramach podstawowych trybów udzielania zamówień, celem 
zabezpieczenia niezbędnego wykonawstwa prac oraz (4) powierzania wykonawcy prac stanowiących 
wykonawstwo zastępcze w stosunku do prac realizowanych przez innego wykonawcę.
Cd warunków z sekcji II.2.11 cz. 3
Na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej w 
zakresie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia – inf.nt. ilości (1) osób które ukończyły 
z wynikiem pozytywnym szkolenie dopuszczające do pracy z pilarką zgodnie z § 21 rozporządzenia Ministra 
Środowiska z dnia 24.08.2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych 
prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz.U.z 2006 r. Nr161,poz. 1141) lub posiadających odpowiadające im 
uprawnienia wydane na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów albo odpowiadające im uprawnienia 
wydane w innych Państwach Członkowskich Unii Europejskiej, oraz (2) osób, które ukończyły szkolenie w 
zakresie pracy ze środkami chemicznymi zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 
dnia 8.05.2013 roku w sprawie szkoleń w zakresie środków ochrony roślin (Dz. U. z 2022 r. poz. 824) lub 
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posiadające odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów które 
uprawniają do pracy w kontakcie ze środkami ochrony roślin albo odpowiadające im uprawnienia wydane w 
innych Państwach Członkowskich UE, osób do obsługi leśnych maszyn wielooperacyjnych typu harwester i 
forwarder, które należy podać w Części IV lit. C (pkt 2) JEDZ.
We wskazanej części JEDZ należy podać informacje nt. danych personalnych (imię i nazwisko) osób 
skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, zakresu wykonywanych przez nich czynności, 
posiadanych kwalifikacji zawodowych, uprawnień (jeżeli są wymagane) oraz podstawy dysponowania.
Zgodnie z postanowieniami Załącznika I do Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 
stycznia 2016 r. ustanawiającego standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. 
Urz. UE seria L 2016 r. Nr 3, s. 16) w przypadku, gdy zamówienia dzielą się na części (Pakiety) oraz warunki 
udziału w postępowaniu (nazywane w JEDZ kryteriami kwalifikacji) dla poszczególnych części są różne, należy 
wypełnić JEDZ dla każdej części (Pakietu). oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw wykluczenia w zakresie, 
o którym mowa w art. 5k rozporządzenia Rady (UE) Nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków 
ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie, w brzmieniu nadanym 
rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 z dnia 8,04.2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) Nr 833/2014 
dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizujących sytuację na Ukrainie 
– (wzór oświadczenia Wykonawcy dotyczącego przesłanek wykluczenia z art. 5k rozporządzenia 833/2014 
stanowi załącznik nr 5 do SWZ), Oświadczenie to powinno zostać sporządzone pod rygorem nieważności, w 
formie elektronicznej (tj. podpis kwalifikowany

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. 214 ust. 1 pkt 7) PZP, w 
okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zakres rzeczowy usług stanowiących przedmiot 
zamówień, o których mowa w pkt 3.7.SWZ nie przekroczy wartości 50 % wartości niniejszego zamówienia.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Leśnictwo Marynin
Część nr: 6

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
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
77231600 Usługi zalesiania

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
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Miejscem realizacji przedmiotu zam. będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Leżajsk.
Realizacja prac dla poszczególnych Pakietów będzie się odbywała na obszarze leśnictw - właściwych dla 
pakietu

II.2.4) Opis zamówienia:
Opis przedmiotu zamówienia szczegółowo opisano w rozdziale 3 SWZ. Szczegółowy opis standardu technologii 
wykonawstwa prac wchodzących w skład zamówień, o których mowa w pkt 3.1.4) zawarty został w Załączniku 
nr 3 do SWZ. Z uwagi na faktyczną sytuację przyrodniczo-pogodową, która może zaistnieć w trakcie realizacji 
przedmiotu zamówienia, a także nieprzewidzianą w tej chwili sytuację gospodarczo-ekonomiczną, Zamawiający 
zastrzega sobie prawo do dokonania korekt zmniejszających, korekt zwiększających, ustaleń nowych lokalizacji, 
jak również wstrzymania dokonania czynności wskazanych w poszczególnych wierszach tabel opisujących 
przedmiot zamówienia. Korekty zwiększające nie oznaczają wprowadzenia nowych prac, nieobjętych zakresem 
zamówienia, a korekty zmniejszające nie oznaczają całkowitej rezygnacji z części prac. Należy je rozumieć 
jako zwiększenie ilości prac w jednej lokalizacji (adresie leśnym) na Obszarze Realizacji Pakietu , przy 
jednoczesnym zmniejszeniu ilości prac w innej lokalizacji (adresie leśnym) na Obszarze Realizacji Pakietu, w 
ramach sumarycznych ilości poszczególnych prac wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy przypadających 
do wykonania na całym Obszarze Realizacji Pakietu.
Wykonawca zobowiązany będzie przestrzegać przy realizacji przedmiotu zamówienia wymienione w rozdz. 3 
pkt 3.2: akty prawne obowiązujące na terenie RP, zarządzenie nr 53 DGLP z dn.21.11.2011r, zarządzenie nr 57 
DGLP z dn.22.11.2011r, zarządzenie nr 36 DGLP z dn.20.04.2012r, zarządzenie nr 81 DGLP z dn.23.11.2019r, 
zarządzenie nr 40 DGLP z dn.06.10.2011r, zarządzenie nr 66 DGLP z dn.07.11.2019r, standardy PEFC, 
zarządzenie nr 51 DGLP z dn.30.09.2019r
Zasady ogólne realizacji przedmiotu zamówienia:
Wykonawca będzie wykonywał przedmiot zamówienia na podstawie pisemnych zleceń przekazywanych 
przez Przedstawicieli Zamawiającego („Zlecenie”). Treść Zlecenia określa umowa w sprawie zamówienia 
publicznego (Załącznik nr 12 do SWZ), Wykonawca będzie zobowiązany do uprzątnięcia pozostałości po 
pracach pozyskaniowych z dróg, linii podziału powierzchniowego, rowów, itp. obiektów oraz pozostałych 
odpadów po działalności własnej. Wykonawca będzie zobowiązany do stosowania oleju biodegradowalnego 
do smarowania układów tnących w eksploatowanych piłach łańcuchowych i głowicach tnących o parametrze 
biodegradacji nie gorszym niż 60%. Wymagane jest określenie biodegradowalności zgodnie z metodyką 
badań opisaną w Rozporządzeniu Komisji (WE) NR 440/2008 z dnia 30 maja 2008 r. w metodzie: OECD 301B 
lub OECD 301C lub OECD 301F oraz zestawów do pochłaniania oleju w urządzeniach eksploatowanych 
na terenie lasów. Wyznacznikiem szacunkowej ilości objętościowych lub wagowych zużywanego oleju 
biodegradowalnego do smarowania układów tnących w eksploatowanych piłach łańcuchowych i głowicach 
tnących będzie masa pozyskania w m3 wynikająca z Protokołów Odbioru Robót, przy uwzględnieniu poniższych 
norm: przy użyciu pilarki wynosi 0,05 litra na 1m3 pozyskiwanego drewna, przy użyciu harwestera wynosi 0,02 
litra na 1 m3 pozyskiwanego drewna. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez 
Wykonawcę kluczowych zadań dotyczących przedmiotu zamówienia. Zamawiający zgodnie z art. 95 PZP 
wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących 
czynności w zakresie realizacji zamówienia w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 
r Kodeks pracy. W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy 
zakres rzeczowy w stosunku do łącznej ilości wszystkich czynności wycenionych w każdej z pozycji kosztorysu 
ofertowego stanowiącego część Oferty „Opcja” 20%. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, 
o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) PZP 50% w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego 
będą polegały na powtórzeniu usług zgodnych z usługami stanowiącymi przedmiot niniejszego zamówienia oraz 
usług podobnych do nich w aspekcie technologicznym ich wykonawstwa.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
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Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2023
Koniec: 31/12/2023
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:
Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości, która nie będzie przekraczała 20 % Wartości 
Przedmiotu Umowy określonej zgodnie z § 10 ust 1 stanowiącego załącznik nr 12 do SWZ. 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.
Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy 
roszczenie o ich zlecenie.
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z Opcji w przypadku: (1) wystąpienia konieczności 
zwiększenia zakresu rzeczowego usług stanowiących przedmiot zamówienia na skutek warunków 
przyrodniczych, klimatycznych bądź atmosferycznych, (2) zmian na rynku sprzedaży drewna lub powierzenia 
Zamawiającemu nowych zadań gospodarczych lub publicznych, (3) braku możliwości wyłonienia z przyczyn 
obiektywnych wykonawców usług leśnych w ramach podstawowych trybów udzielania zamówień, celem 
zabezpieczenia niezbędnego wykonawstwa prac oraz (4) powierzania wykonawcy prac stanowiących 
wykonawstwo zastępcze w stosunku do prac realizowanych przez innego wykonawcę.
Wykaz oświadczeń i warunków dotyczy wszystkich pakietów:
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 7.1. SWZ, 
Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty, działając na podstawie art. 126 ust. 1 PZP wezwie 
Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 
10 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:
a) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również 
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat (wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert), a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy– w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości brutto, przedmiotu (rodzaju 
wykonanych usług), dat wykonania (dat dziennych rozpoczęcia i zakończenia realizacji usług) i podmiotów, na 
rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie (wzór wykazu wykonanych usług stanowi 
Załącznik nr 9 do SWZ).
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług, wykonywanych wspólnie z innymi 
Wykonawcami wykaz, o którym mowa wyżej dotyczy usług, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio 
uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio 
uczestniczył lub uczestniczy.
dowodów określających, czy wskazane przez Wykonawcę w wykazie usługi na potwierdzenie spełnienia 
warunku udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia zostały 
wykonane lub są wykonywane należycie,
Dowodami, o których mowa powyżej są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz 
którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a 
jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie 
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Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź 
inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 
miesięcy (wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert).
Wykaz urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z 
informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami - (wzór wykazu urządzeń technicznych dostępnych 
Wykonawcy w celu wykonania zamówienia stanowi Załącznik nr 11 do SWZ).
Wykaz osób, do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z 
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, posiadanych uprawnień (jeżeli są wymagane), 
wykształcenia (w stosunku do osób nadzoru) niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także 
zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysp. zał. nr 11 SWZ

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. 214 ust. 1 pkt 7) PZP, w 
okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zakres rzeczowy usług stanowiących przedmiot 
zamówień, o których mowa w pkt 3.7.SWZ nie przekroczy wartości 50 % wartości niniejszego zamówienia.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Leśnictwo Brzóza
Część nr: 7

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
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
77231600 Usługi zalesiania

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejscem realizacji przedmiotu zam. będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Leżajsk.
Realizacja prac dla poszczególnych Pakietów będzie się odbywała na obszarze leśnictw - właściwych dla 
pakietu

II.2.4) Opis zamówienia:
Opis przedmiotu zamówienia szczegółowo opisano w rozdziale 3 SWZ. Szczegółowy opis standardu technologii 
wykonawstwa prac wchodzących w skład zamówień, o których mowa w pkt 3.1.4) zawarty został w Załączniku 
nr 3 do SWZ. Z uwagi na faktyczną sytuację przyrodniczo-pogodową, która może zaistnieć w trakcie realizacji 
przedmiotu zamówienia, a także nieprzewidzianą w tej chwili sytuację gospodarczo-ekonomiczną, Zamawiający 
zastrzega sobie prawo do dokonania korekt zmniejszających, korekt zwiększających, ustaleń nowych lokalizacji, 
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jak również wstrzymania dokonania czynności wskazanych w poszczególnych wierszach tabel opisujących 
przedmiot zamówienia. Korekty zwiększające nie oznaczają wprowadzenia nowych prac, nieobjętych zakresem 
zamówienia, a korekty zmniejszające nie oznaczają całkowitej rezygnacji z części prac. Należy je rozumieć 
jako zwiększenie ilości prac w jednej lokalizacji (adresie leśnym) na Obszarze Realizacji Pakietu , przy 
jednoczesnym zmniejszeniu ilości prac w innej lokalizacji (adresie leśnym) na Obszarze Realizacji Pakietu, w 
ramach sumarycznych ilości poszczególnych prac wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy przypadających 
do wykonania na całym Obszarze Realizacji Pakietu.
Wykonawca zobowiązany będzie przestrzegać przy realizacji przedmiotu zamówienia wymienione w rozdz. 3 
pkt 3.2: akty prawne obowiązujące na terenie RP, zarządzenie nr 53 DGLP z dn.21.11.2011r, zarządzenie nr 57 
DGLP z dn.22.11.2011r, zarządzenie nr 36 DGLP z dn.20.04.2012r, zarządzenie nr 81 DGLP z dn.23.11.2019r, 
zarządzenie nr 40 DGLP z dn.06.10.2011r, zarządzenie nr 66 DGLP z dn.07.11.2019r, standardy PEFC, 
zarządzenie nr 51 DGLP z dn.30.09.2019r
Zasady ogólne realizacji przedmiotu zamówienia:
Wykonawca będzie wykonywał przedmiot zamówienia na podstawie pisemnych zleceń przekazywanych 
przez Przedstawicieli Zamawiającego („Zlecenie”). Treść Zlecenia określa umowa w sprawie zamówienia 
publicznego (Załącznik nr 12 do SWZ), Wykonawca będzie zobowiązany do uprzątnięcia pozostałości po 
pracach pozyskaniowych z dróg, linii podziału powierzchniowego, rowów, itp. obiektów oraz pozostałych 
odpadów po działalności własnej. Wykonawca będzie zobowiązany do stosowania oleju biodegradowalnego 
do smarowania układów tnących w eksploatowanych piłach łańcuchowych i głowicach tnących o parametrze 
biodegradacji nie gorszym niż 60%. Wymagane jest określenie biodegradowalności zgodnie z metodyką 
badań opisaną w Rozporządzeniu Komisji (WE) NR 440/2008 z dnia 30 maja 2008 r. w metodzie: OECD 301B 
lub OECD 301C lub OECD 301F oraz zestawów do pochłaniania oleju w urządzeniach eksploatowanych 
na terenie lasów. Wyznacznikiem szacunkowej ilości objętościowych lub wagowych zużywanego oleju 
biodegradowalnego do smarowania układów tnących w eksploatowanych piłach łańcuchowych i głowicach 
tnących będzie masa pozyskania w m3 wynikająca z Protokołów Odbioru Robót, przy uwzględnieniu poniższych 
norm: przy użyciu pilarki wynosi 0,05 litra na 1m3 pozyskiwanego drewna, przy użyciu harwestera wynosi 0,02 
litra na 1 m3 pozyskiwanego drewna. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez 
Wykonawcę kluczowych zadań dotyczących przedmiotu zamówienia. Zamawiający zgodnie z art. 95 PZP 
wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących 
czynności w zakresie realizacji zamówienia w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 
r Kodeks pracy. W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy 
zakres rzeczowy w stosunku do łącznej ilości wszystkich czynności wycenionych w każdej z pozycji kosztorysu 
ofertowego stanowiącego część Oferty „Opcja” 20%. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, 
o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) PZP 50% w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego 
będą polegały na powtórzeniu usług zgodnych z usługami stanowiącymi przedmiot niniejszego zamówienia oraz 
usług podobnych do nich w aspekcie technologicznym ich wykonawstwa.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2023
Koniec: 31/12/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
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II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości, która nie będzie przekraczała 20 % Wartości 
Przedmiotu Umowy określonej zgodnie z § 10 ust 1 stanowiącego załącznik nr 12 do SWZ. 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.
Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy 
roszczenie o ich zlecenie.
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z Opcji w przypadku: (1) wystąpienia konieczności 
zwiększenia zakresu rzeczowego usług stanowiących przedmiot zamówienia na skutek warunków 
przyrodniczych, klimatycznych bądź atmosferycznych, (2) zmian na rynku sprzedaży drewna lub powierzenia 
Zamawiającemu nowych zadań gospodarczych lub publicznych, (3) braku możliwości wyłonienia z przyczyn 
obiektywnych wykonawców usług leśnych w ramach podstawowych trybów udzielania zamówień, celem 
zabezpieczenia niezbędnego wykonawstwa prac oraz (4) powierzania wykonawcy prac stanowiących 
wykonawstwo zastępcze w stosunku do prac realizowanych przez innego wykonawcę.
Podstawy wykluczenia w odniesieniu do wszystkich Pakietów:
W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie 
zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 108 ust. 1 PZP. Na podstawie:
1) art. 108 ust. 1 pkt 1) PZP Zamawiający wykluczy Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego 
prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub 
przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (tekst jedn. 
Dz. U. z 2022 r. poz. 1138 z późn. zm. - „KK”),
b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a KK,
c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a KK, w art. 46 - 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 
(tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 2054) lub w art. 54 ust. 1-4 ustawy z dnia 12 maja 
2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów 
medycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 523, 1292, 1559 i 2054),
d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a KK, lub przestępstwo 
udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich 
pochodzenia, o którym mowa w art. 299 KK,
e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 KK, lub mające na celu popełnienie tego 
przestępstwa,
f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z 
dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew 
przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1745),
g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 KK, przestępstwo oszustwa, o którym 
mowa w art. 286 KK, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d KK, 
lub przestępstwo skarbowe,
h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania 
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
(tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1745) - lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa 
obcego;
art. 108 ust. 1 pkt 2) PZP Zamawiający wykluczy Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu 
zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza 

24/10/2022 S205
https://ted.europa.eu/TED

21 / 41



Dz.U./S S205
24/10/2022
585019-2022-PL

22 / 41

w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o 
którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1) PZP;

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. 214 ust. 1 pkt 7) PZP, w 
okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zakres rzeczowy usług stanowiących przedmiot 
zamówień, o których mowa w pkt 3.7.SWZ nie przekroczy wartości 50 % wartości niniejszego zamówienia.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Leśnictwo Szkółkarskie
Część nr: 8

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
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
77231600 Usługi zalesiania

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejscem realizacji przedmiotu zam. będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Leżajsk.
Realizacja prac dla poszczególnych Pakietów będzie się odbywała na obszarze leśnictw - właściwych dla 
pakietu

II.2.4) Opis zamówienia:
Opis przedmiotu zamówienia szczegółowo opisano w rozdziale 3 SWZ. Szczegółowy opis standardu technologii 
wykonawstwa prac wchodzących w skład zamówień, o których mowa w pkt 3.1.4) zawarty został w Załączniku 
nr 3 do SWZ. Z uwagi na faktyczną sytuację przyrodniczo-pogodową, która może zaistnieć w trakcie realizacji 
przedmiotu zamówienia, a także nieprzewidzianą w tej chwili sytuację gospodarczo-ekonomiczną, Zamawiający 
zastrzega sobie prawo do dokonania korekt zmniejszających, korekt zwiększających, ustaleń nowych lokalizacji, 
jak również wstrzymania dokonania czynności wskazanych w poszczególnych wierszach tabel opisujących 
przedmiot zamówienia. Korekty zwiększające nie oznaczają wprowadzenia nowych prac, nieobjętych zakresem 
zamówienia, a korekty zmniejszające nie oznaczają całkowitej rezygnacji z części prac. Należy je rozumieć 
jako zwiększenie ilości prac w jednej lokalizacji (adresie leśnym) na Obszarze Realizacji Pakietu , przy 
jednoczesnym zmniejszeniu ilości prac w innej lokalizacji (adresie leśnym) na Obszarze Realizacji Pakietu, w 
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ramach sumarycznych ilości poszczególnych prac wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy przypadających 
do wykonania na całym Obszarze Realizacji Pakietu.
Wykonawca zobowiązany będzie przestrzegać przy realizacji przedmiotu zamówienia wymienione w rozdz. 3 
pkt 3.2: akty prawne obowiązujące na terenie RP, zarządzenie nr 53 DGLP z dn.21.11.2011r, zarządzenie nr 57 
DGLP z dn.22.11.2011r, zarządzenie nr 36 DGLP z dn.20.04.2012r, zarządzenie nr 81 DGLP z dn.23.11.2019r, 
zarządzenie nr 40 DGLP z dn.06.10.2011r, zarządzenie nr 66 DGLP z dn.07.11.2019r, standardy PEFC, 
zarządzenie nr 51 DGLP z dn.30.09.2019r
Zasady ogólne realizacji przedmiotu zamówienia:
Wykonawca będzie wykonywał przedmiot zamówienia na podstawie pisemnych zleceń przekazywanych 
przez Przedstawicieli Zamawiającego („Zlecenie”). Treść Zlecenia określa umowa w sprawie zamówienia 
publicznego (Załącznik nr 12 do SWZ), Wykonawca będzie zobowiązany do uprzątnięcia pozostałości po 
pracach pozyskaniowych z dróg, linii podziału powierzchniowego, rowów, itp. obiektów oraz pozostałych 
odpadów po działalności własnej. Wykonawca będzie zobowiązany do stosowania oleju biodegradowalnego 
do smarowania układów tnących w eksploatowanych piłach łańcuchowych i głowicach tnących o parametrze 
biodegradacji nie gorszym niż 60%. Wymagane jest określenie biodegradowalności zgodnie z metodyką 
badań opisaną w Rozporządzeniu Komisji (WE) NR 440/2008 z dnia 30 maja 2008 r. w metodzie: OECD 301B 
lub OECD 301C lub OECD 301F oraz zestawów do pochłaniania oleju w urządzeniach eksploatowanych 
na terenie lasów. Wyznacznikiem szacunkowej ilości objętościowych lub wagowych zużywanego oleju 
biodegradowalnego do smarowania układów tnących w eksploatowanych piłach łańcuchowych i głowicach 
tnących będzie masa pozyskania w m3 wynikająca z Protokołów Odbioru Robót, przy uwzględnieniu poniższych 
norm: przy użyciu pilarki wynosi 0,05 litra na 1m3 pozyskiwanego drewna, przy użyciu harwestera wynosi 0,02 
litra na 1 m3 pozyskiwanego drewna. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez 
Wykonawcę kluczowych zadań dotyczących przedmiotu zamówienia. Zamawiający zgodnie z art. 95 PZP 
wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących 
czynności w zakresie realizacji zamówienia w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 
r Kodeks pracy. W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy 
zakres rzeczowy w stosunku do łącznej ilości wszystkich czynności wycenionych w każdej z pozycji kosztorysu 
ofertowego stanowiącego część Oferty „Opcja” 20%. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, 
o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) PZP 50% w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego 
będą polegały na powtórzeniu usług zgodnych z usługami stanowiącymi przedmiot niniejszego zamówienia oraz 
usług podobnych do nich w aspekcie technologicznym ich wykonawstwa.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2023
Koniec: 31/12/2023
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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Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości, która nie będzie przekraczała 20 % Wartości 
Przedmiotu Umowy określonej zgodnie z § 10 ust 1 stanowiącego załącznik nr 12 do SWZ. 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.
Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy 
roszczenie o ich zlecenie.
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z Opcji w przypadku: (1) wystąpienia konieczności 
zwiększenia zakresu rzeczowego usług stanowiących przedmiot zamówienia na skutek warunków 
przyrodniczych, klimatycznych bądź atmosferycznych, (2) zmian na rynku sprzedaży drewna lub powierzenia 
Zamawiającemu nowych zadań gospodarczych lub publicznych, (3) braku możliwości wyłonienia z przyczyn 
obiektywnych wykonawców usług leśnych w ramach podstawowych trybów udzielania zamówień, celem 
zabezpieczenia niezbędnego wykonawstwa prac oraz (4) powierzania wykonawcy prac stanowiących 
wykonawstwo zastępcze w stosunku do prac realizowanych przez innego wykonawcę.
Podstawy wykluczenia dotyczą wszystkich pakietów:
art. 108 ust. 1 pkt 3) PZP Zamawiający wykluczy Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok 
sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do 
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert 
dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z 
odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
4) art. 108 ust. 1 pkt 4) PZP Zamawiający wykluczy Wykonawcę, wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz 
ubiegania się o zamówienia publiczne;
5) art. 108 ust. 1 pkt 5) PZP Zamawiający wykluczy Wykonawcę, jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na 
podstawie wiarygodnych przesłanek, że Wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na 
celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy 
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 275), złożyli 
odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że 
przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;
6) art. 108 ust. 1 pkt 6 PZP Zamawiający wykluczy Wykonawcę, jeżeli, w przypadkach, o których mowa w 
art. 85 ust. 1 PZP, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego 
wykonawcy lub podmiotu, który należy z Wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 
dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 275), chyba 
że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie 
Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie 
zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 1-5 i 7- 10 PZP. W postępowaniu mogą 
brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1-3 
ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu 
agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835)W 
postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 5k rozporządzenia Rady (UE) Nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w 
związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.20214, str. 1)

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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Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) PZP, w 
okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zakres rzeczowy usług stanowiących przedmiot 
zamówień, o których mowa w pkt 3.7.SWZ nie przekroczy wartości 50 % wartości niniejszego zamówienia.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Maszynowe pozyskanie i zrywka w obrębie Dąbrówki
Część nr: 9

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
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
77230000 Usługi doraźne dotyczące leśnictwa
77231000 Usługi gospodarki leśnej

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejscem realizacji przedmiotu zam. będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Leżajsk.
Realizacja prac dla poszczególnych Pakietów będzie się odbywała na obszarze leśnictw - właściwych dla 
pakietu

II.2.4) Opis zamówienia:
Opis przedmiotu zamówienia szczegółowo opisano w rozdziale 3 SWZ. Szczegółowy opis standardu technologii 
wykonawstwa prac wchodzących w skład zamówień, o których mowa w pkt 3.1.4) zawarty został w Załączniku 
nr 3 do SWZ. Z uwagi na faktyczną sytuację przyrodniczo-pogodową, która może zaistnieć w trakcie realizacji 
przedmiotu zamówienia, a także nieprzewidzianą w tej chwili sytuację gospodarczo-ekonomiczną, Zamawiający 
zastrzega sobie prawo do dokonania korekt zmniejszających, korekt zwiększających, ustaleń nowych lokalizacji, 
jak również wstrzymania dokonania czynności wskazanych w poszczególnych wierszach tabel opisujących 
przedmiot zamówienia. Korekty zwiększające nie oznaczają wprowadzenia nowych prac, nieobjętych zakresem 
zamówienia, a korekty zmniejszające nie oznaczają całkowitej rezygnacji z części prac. Należy je rozumieć 
jako zwiększenie ilości prac w jednej lokalizacji (adresie leśnym) na Obszarze Realizacji Pakietu , przy 
jednoczesnym zmniejszeniu ilości prac w innej lokalizacji (adresie leśnym) na Obszarze Realizacji Pakietu, w 
ramach sumarycznych ilości poszczególnych prac wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy przypadających 
do wykonania na całym Obszarze Realizacji Pakietu.
Wykonawca zobowiązany będzie przestrzegać przy realizacji przedmiotu zamówienia wymienione w rozdz. 3 
pkt 3.2: akty prawne obowiązujące na terenie RP, zarządzenie nr 53 DGLP z dn.21.11.2011r, zarządzenie nr 57 
DGLP z dn.22.11.2011r, zarządzenie nr 36 DGLP z dn.20.04.2012r, zarządzenie nr 81 DGLP z dn.23.11.2019r, 
zarządzenie nr 40 DGLP z dn.06.10.2011r, zarządzenie nr 66 DGLP z dn.07.11.2019r, standardy PEFC, 
zarządzenie nr 51 DGLP z dn.30.09.2019r
Zasady ogólne realizacji przedmiotu zamówienia:
Wykonawca będzie wykonywał przedmiot zamówienia na podstawie pisemnych zleceń przekazywanych 
przez Przedstawicieli Zamawiającego („Zlecenie”). Treść Zlecenia określa umowa w sprawie zamówienia 
publicznego (Załącznik nr 12 do SWZ), Wykonawca będzie zobowiązany do uprzątnięcia pozostałości po 
pracach pozyskaniowych z dróg, linii podziału powierzchniowego, rowów, itp. obiektów oraz pozostałych 
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odpadów po działalności własnej. Wykonawca będzie zobowiązany do stosowania oleju biodegradowalnego 
do smarowania układów tnących w eksploatowanych piłach łańcuchowych i głowicach tnących o parametrze 
biodegradacji nie gorszym niż 60%. Wymagane jest określenie biodegradowalności zgodnie z metodyką 
badań opisaną w Rozporządzeniu Komisji (WE) NR 440/2008 z dnia 30 maja 2008 r. w metodzie: OECD 301B 
lub OECD 301C lub OECD 301F oraz zestawów do pochłaniania oleju w urządzeniach eksploatowanych 
na terenie lasów. Wyznacznikiem szacunkowej ilości objętościowych lub wagowych zużywanego oleju 
biodegradowalnego do smarowania układów tnących w eksploatowanych piłach łańcuchowych i głowicach 
tnących będzie masa pozyskania w m3 wynikająca z Protokołów Odbioru Robót, przy uwzględnieniu poniższych 
norm: przy użyciu pilarki wynosi 0,05 litra na 1m3 pozyskiwanego drewna, przy użyciu harwestera wynosi 0,02 
litra na 1 m3 pozyskiwanego drewna. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez 
Wykonawcę kluczowych zadań dotyczących przedmiotu zamówienia. Zamawiający zgodnie z art. 95 PZP 
wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących 
czynności w zakresie realizacji zamówienia w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 
r Kodeks pracy. W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy 
zakres rzeczowy w stosunku do łącznej ilości wszystkich czynności wycenionych w każdej z pozycji kosztorysu 
ofertowego stanowiącego część Oferty „Opcja” 20%. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, 
o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) PZP 50% w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego 
będą polegały na powtórzeniu usług zgodnych z usługami stanowiącymi przedmiot niniejszego zamówienia oraz 
usług podobnych do nich w aspekcie technologicznym ich wykonawstwa.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2023
Koniec: 31/12/2023
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:
Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości, która nie będzie przekraczała 20 % Wartości 
Przedmiotu Umowy określonej zgodnie z § 10 ust 1 stanowiącego załącznik nr 12 do SWZ. 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.
Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy 
roszczenie o ich zlecenie.
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z Opcji w przypadku: (1) wystąpienia konieczności 
zwiększenia zakresu rzeczowego usług stanowiących przedmiot zamówienia na skutek warunków 
przyrodniczych, klimatycznych bądź atmosferycznych, (2) zmian na rynku sprzedaży drewna lub powierzenia 
Zamawiającemu nowych zadań gospodarczych lub publicznych, (3) braku możliwości wyłonienia z przyczyn 
obiektywnych wykonawców usług leśnych w ramach podstawowych trybów udzielania zamówień, celem 

24/10/2022 S205
https://ted.europa.eu/TED

26 / 41



Dz.U./S S205
24/10/2022
585019-2022-PL

27 / 41

zabezpieczenia niezbędnego wykonawstwa prac oraz (4) powierzania wykonawcy prac stanowiących 
wykonawstwo zastępcze w stosunku do prac realizowanych przez innego wykonawcę.
Podstawy wykluczenia w odniesieniu do wszystkich pakietów:
w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany 
rozporządzenia (UE) Nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji 
destabilizujące sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1).
Na podstawie art. 5k ust. 1 w/w rozporządzenia Rady (UE) zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania 
wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, 
a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 
7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 
2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE
W związku z tym, iż wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty dla usług 
10 000 000 euro przesłanka wykluczenia, o której mowa w art. 108 ust. 2 PZP w niniejszym postępowaniu 
nie występuje. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania 
o udzielenie zamówienia. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 
108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 PZP lub art. 109 ust. 1 pkt 2-5 i 7-10 PZP, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że 
spełnił łącznie przesłanki wymienione w art. 110 ust. 2 pkt 1)-3) PZP. Zamawiający ocenia, czy podjęte 
przez Wykonawcę czynności, o których mowa w zdaniu poprzednim, są wystarczające do wykazania jego 
rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy. Jeżeli podjęte przez Wykonawcę 
czynności, o których mowa wyżej, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, Zamawiający wyklucza 
Wykonawcę.

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. 214 ust. 1 pkt 7) PZP, w 
okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zakres rzeczowy usług stanowiących przedmiot 
zamówień, o których mowa w pkt 3.7.SWZ nie przekroczy wartości 50 % wartości niniejszego zamówienia.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Maszynowe pozyskanie i zrywka w obrębie Kuryłówka
Część nr: 10

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
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
77230000 Usługi doraźne dotyczące leśnictwa
77231000 Usługi gospodarki leśnej

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

24/10/2022 S205
https://ted.europa.eu/TED

27 / 41



Dz.U./S S205
24/10/2022
585019-2022-PL

28 / 41

Miejscem realizacji przedmiotu zam. będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Leżajsk.
Realizacja prac dla poszczególnych Pakietów będzie się odbywała na obszarze leśnictw - właściwych dla 
pakietu

II.2.4) Opis zamówienia:
Opis przedmiotu zamówienia szczegółowo opisano w rozdziale 3 SWZ. Szczegółowy opis standardu technologii 
wykonawstwa prac wchodzących w skład zamówień, o których mowa w pkt 3.1.4) zawarty został w Załączniku 
nr 3 do SWZ. Z uwagi na faktyczną sytuację przyrodniczo-pogodową, która może zaistnieć w trakcie realizacji 
przedmiotu zamówienia, a także nieprzewidzianą w tej chwili sytuację gospodarczo-ekonomiczną, Zamawiający 
zastrzega sobie prawo do dokonania korekt zmniejszających, korekt zwiększających, ustaleń nowych lokalizacji, 
jak również wstrzymania dokonania czynności wskazanych w poszczególnych wierszach tabel opisujących 
przedmiot zamówienia. Korekty zwiększające nie oznaczają wprowadzenia nowych prac, nieobjętych zakresem 
zamówienia, a korekty zmniejszające nie oznaczają całkowitej rezygnacji z części prac. Należy je rozumieć 
jako zwiększenie ilości prac w jednej lokalizacji (adresie leśnym) na Obszarze Realizacji Pakietu , przy 
jednoczesnym zmniejszeniu ilości prac w innej lokalizacji (adresie leśnym) na Obszarze Realizacji Pakietu, w 
ramach sumarycznych ilości poszczególnych prac wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy przypadających 
do wykonania na całym Obszarze Realizacji Pakietu.
Wykonawca zobowiązany będzie przestrzegać przy realizacji przedmiotu zamówienia wymienione w rozdz. 3 
pkt 3.2: akty prawne obowiązujące na terenie RP, zarządzenie nr 53 DGLP z dn.21.11.2011r, zarządzenie nr 57 
DGLP z dn.22.11.2011r, zarządzenie nr 36 DGLP z dn.20.04.2012r, zarządzenie nr 81 DGLP z dn.23.11.2019r, 
zarządzenie nr 40 DGLP z dn.06.10.2011r, zarządzenie nr 66 DGLP z dn.07.11.2019r, standardy PEFC, 
zarządzenie nr 51 DGLP z dn.30.09.2019r
Zasady ogólne realizacji przedmiotu zamówienia:
Wykonawca będzie wykonywał przedmiot zamówienia na podstawie pisemnych zleceń przekazywanych 
przez Przedstawicieli Zamawiającego („Zlecenie”). Treść Zlecenia określa umowa w sprawie zamówienia 
publicznego (Załącznik nr 12 do SWZ), Wykonawca będzie zobowiązany do uprzątnięcia pozostałości po 
pracach pozyskaniowych z dróg, linii podziału powierzchniowego, rowów, itp. obiektów oraz pozostałych 
odpadów po działalności własnej. Wykonawca będzie zobowiązany do stosowania oleju biodegradowalnego 
do smarowania układów tnących w eksploatowanych piłach łańcuchowych i głowicach tnących o parametrze 
biodegradacji nie gorszym niż 60%. Wymagane jest określenie biodegradowalności zgodnie z metodyką 
badań opisaną w Rozporządzeniu Komisji (WE) NR 440/2008 z dnia 30 maja 2008 r. w metodzie: OECD 301B 
lub OECD 301C lub OECD 301F oraz zestawów do pochłaniania oleju w urządzeniach eksploatowanych 
na terenie lasów. Wyznacznikiem szacunkowej ilości objętościowych lub wagowych zużywanego oleju 
biodegradowalnego do smarowania układów tnących w eksploatowanych piłach łańcuchowych i głowicach 
tnących będzie masa pozyskania w m3 wynikająca z Protokołów Odbioru Robót, przy uwzględnieniu poniższych 
norm: przy użyciu pilarki wynosi 0,05 litra na 1m3 pozyskiwanego drewna, przy użyciu harwestera wynosi 0,02 
litra na 1 m3 pozyskiwanego drewna. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez 
Wykonawcę kluczowych zadań dotyczących przedmiotu zamówienia. Zamawiający zgodnie z art. 95 PZP 
wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących 
czynności w zakresie realizacji zamówienia w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 
r Kodeks pracy. W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy 
zakres rzeczowy w stosunku do łącznej ilości wszystkich czynności wycenionych w każdej z pozycji kosztorysu 
ofertowego stanowiącego część Oferty „Opcja” 20%. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, 
o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) PZP 50% w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego 
będą polegały na powtórzeniu usług zgodnych z usługami stanowiącymi przedmiot niniejszego zamówienia oraz 
usług podobnych do nich w aspekcie technologicznym ich wykonawstwa.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
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Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2023
Koniec: 31/12/2023
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:
Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości, która nie będzie przekraczała 20 % Wartości 
Przedmiotu Umowy określonej zgodnie z § 10 ust 1 stanowiącego załącznik nr 12 do SWZ. 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.
Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy 
roszczenie o ich zlecenie.
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z Opcji w przypadku: (1) wystąpienia konieczności 
zwiększenia zakresu rzeczowego usług stanowiących przedmiot zamówienia na skutek warunków 
przyrodniczych, klimatycznych bądź atmosferycznych, (2) zmian na rynku sprzedaży drewna lub powierzenia 
Zamawiającemu nowych zadań gospodarczych lub publicznych, (3) braku możliwości wyłonienia z przyczyn 
obiektywnych wykonawców usług leśnych w ramach podstawowych trybów udzielania zamówień, celem 
zabezpieczenia niezbędnego wykonawstwa prac oraz (4) powierzania wykonawcy prac stanowiących 
wykonawstwo zastępcze w stosunku do prac realizowanych przez innego wykonawcę.

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. 214 ust. 1 pkt 7) PZP, w 
okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zakres rzeczowy usług stanowiących przedmiot 
zamówień, o których mowa w pkt 3.7.SWZ nie przekroczy wartości 50 % wartości niniejszego zamówienia.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Maszynowe pozyskanie i zrywka w obrębie Leżajsk
Część nr: 11

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
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
77230000 Usługi doraźne dotyczące leśnictwa
77231000 Usługi gospodarki leśnej
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II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejscem realizacji przedmiotu zam. będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Leżajsk.
Realizacja prac dla poszczególnych Pakietów będzie się odbywała na obszarze leśnictw - właściwych dla 
pakietu

II.2.4) Opis zamówienia:
Opis przedmiotu zamówienia szczegółowo opisano w rozdziale 3 SWZ. Szczegółowy opis standardu technologii 
wykonawstwa prac wchodzących w skład zamówień, o których mowa w pkt 3.1.4) zawarty został w Załączniku 
nr 3 do SWZ. Z uwagi na faktyczną sytuację przyrodniczo-pogodową, która może zaistnieć w trakcie realizacji 
przedmiotu zamówienia, a także nieprzewidzianą w tej chwili sytuację gospodarczo-ekonomiczną, Zamawiający 
zastrzega sobie prawo do dokonania korekt zmniejszających, korekt zwiększających, ustaleń nowych lokalizacji, 
jak również wstrzymania dokonania czynności wskazanych w poszczególnych wierszach tabel opisujących 
przedmiot zamówienia. Korekty zwiększające nie oznaczają wprowadzenia nowych prac, nieobjętych zakresem 
zamówienia, a korekty zmniejszające nie oznaczają całkowitej rezygnacji z części prac. Należy je rozumieć 
jako zwiększenie ilości prac w jednej lokalizacji (adresie leśnym) na Obszarze Realizacji Pakietu , przy 
jednoczesnym zmniejszeniu ilości prac w innej lokalizacji (adresie leśnym) na Obszarze Realizacji Pakietu, w 
ramach sumarycznych ilości poszczególnych prac wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy przypadających 
do wykonania na całym Obszarze Realizacji Pakietu.
Wykonawca zobowiązany będzie przestrzegać przy realizacji przedmiotu zamówienia wymienione w rozdz. 3 
pkt 3.2: akty prawne obowiązujące na terenie RP, zarządzenie nr 53 DGLP z dn.21.11.2011r, zarządzenie nr 57 
DGLP z dn.22.11.2011r, zarządzenie nr 36 DGLP z dn.20.04.2012r, zarządzenie nr 81 DGLP z dn.23.11.2019r, 
zarządzenie nr 40 DGLP z dn.06.10.2011r, zarządzenie nr 66 DGLP z dn.07.11.2019r, standardy PEFC, 
zarządzenie nr 51 DGLP z dn.30.09.2019r
Zasady ogólne realizacji przedmiotu zamówienia:
Wykonawca będzie wykonywał przedmiot zamówienia na podstawie pisemnych zleceń przekazywanych 
przez Przedstawicieli Zamawiającego („Zlecenie”). Treść Zlecenia określa umowa w sprawie zamówienia 
publicznego (Załącznik nr 12 do SWZ), Wykonawca będzie zobowiązany do uprzątnięcia pozostałości po 
pracach pozyskaniowych z dróg, linii podziału powierzchniowego, rowów, itp. obiektów oraz pozostałych 
odpadów po działalności własnej. Wykonawca będzie zobowiązany do stosowania oleju biodegradowalnego 
do smarowania układów tnących w eksploatowanych piłach łańcuchowych i głowicach tnących o parametrze 
biodegradacji nie gorszym niż 60%. Wymagane jest określenie biodegradowalności zgodnie z metodyką 
badań opisaną w Rozporządzeniu Komisji (WE) NR 440/2008 z dnia 30 maja 2008 r. w metodzie: OECD 301B 
lub OECD 301C lub OECD 301F oraz zestawów do pochłaniania oleju w urządzeniach eksploatowanych 
na terenie lasów. Wyznacznikiem szacunkowej ilości objętościowych lub wagowych zużywanego oleju 
biodegradowalnego do smarowania układów tnących w eksploatowanych piłach łańcuchowych i głowicach 
tnących będzie masa pozyskania w m3 wynikająca z Protokołów Odbioru Robót, przy uwzględnieniu poniższych 
norm: przy użyciu pilarki wynosi 0,05 litra na 1m3 pozyskiwanego drewna, przy użyciu harwestera wynosi 0,02 
litra na 1 m3 pozyskiwanego drewna. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez 
Wykonawcę kluczowych zadań dotyczących przedmiotu zamówienia. Zamawiający zgodnie z art. 95 PZP 
wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących 
czynności w zakresie realizacji zamówienia w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 
r Kodeks pracy. W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy 
zakres rzeczowy w stosunku do łącznej ilości wszystkich czynności wycenionych w każdej z pozycji kosztorysu 
ofertowego stanowiącego część Oferty „Opcja” 20%. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, 
o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) PZP 50% w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego 
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będą polegały na powtórzeniu usług zgodnych z usługami stanowiącymi przedmiot niniejszego zamówienia oraz 
usług podobnych do nich w aspekcie technologicznym ich wykonawstwa.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2023
Koniec: 31/12/2023
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:
Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości, która nie będzie przekraczała 20 % Wartości 
Przedmiotu Umowy określonej zgodnie z § 10 ust 1 stanowiącego załącznik nr 12 do SWZ. 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.
Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy 
roszczenie o ich zlecenie.
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z Opcji w przypadku: (1) wystąpienia konieczności 
zwiększenia zakresu rzeczowego usług stanowiących przedmiot zamówienia na skutek warunków 
przyrodniczych, klimatycznych bądź atmosferycznych, (2) zmian na rynku sprzedaży drewna lub powierzenia 
Zamawiającemu nowych zadań gospodarczych lub publicznych, (3) braku możliwości wyłonienia z przyczyn 
obiektywnych wykonawców usług leśnych w ramach podstawowych trybów udzielania zamówień, celem 
zabezpieczenia niezbędnego wykonawstwa prac oraz (4) powierzania wykonawcy prac stanowiących 
wykonawstwo zastępcze w stosunku do prac realizowanych przez innego wykonawcę.

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. 214 ust. 1 pkt 7) PZP, w 
okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zakres rzeczowy usług stanowiących przedmiot 
zamówień, o których mowa w pkt 3.7.SWZ nie przekroczy wartości 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:
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1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w 
postępowaniu.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w 
postępowaniu.
W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty, 
działając na podstawie art. 126 ust. 1 PZP wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, 
do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących 
podmiotowych środków dowodowych:
a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:
(a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 PZP,
(b) art. 108 ust. 1 pkt 4 PZP, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem 
środka karnego,
(c) art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a) PZP,
(d) art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b) PZP, dotyczącej ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę aresztu,
(e) art. 109 ust. 1 pkt 3 PZP, dotyczącej skazania za przestępstwo lub ukarania za wykroczenie, za które 
wymierzona karę aresztu
- sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem,
b) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP, o braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz. 
U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową, albo oświadczenia 
o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi 
przygotowanie oferty lub oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy 
kapitałowej - (wzór oświadczenia Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP o przynależności lub braku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej stanowi Załącznik nr 7 do SWZ),
c) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z 
opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1) PZP, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłaceniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem 
Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert 
Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł 
wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności,
d) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na 
ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1) PZP, wystawionego nie wcześniej niż 3 
miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłaceniem składek na ubezpieczenie społeczne 
lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający żąda złożenia dokumentów 
potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek 
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie 
w sprawie spłat tych należności,
e) odpisu lub informacje z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4) PZP, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej 
złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
cd. sekcja III.1.2)

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
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Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania warunku udziału w postępowaniu 
w odniesieniu do warunku dot. sytuacji ekonomicznej.
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie warunku w odniesieniu do sytuacji finansowej.
cd. z sekcji III.1.1
f)oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 
1 PZP, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:
(a)art. 108 ust. 1 pkt 3 PZP,
(b)art. 108 ust. 1 pkt 4 PZP, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem 
środka zapobiegawczego,
(c)art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu 
zakłócenie konkurencji,
(d)art. 108 ust. 1 pkt 6 PZP,
(e)art. 109 ust. 1 pkt 1 PZP, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat 
lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. 
U. z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm.),
(f)art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b) PZP, dotyczących ukarania za wykroczenie, za które wymierzone karę ograniczenia 
wolności lub karę grzywny,
(g)art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c PZP,
(h)art. 109 ust. 1 pkt 3 PZP, dotyczących ukarania za wykroczenie, za które wymierzone karę ograniczenia 
wolności lub karę grzywny,
(i)art. 109 ust. 1 pkt 5, 7-10 PZP.
-(wzór oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP 
w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania stanowi Załącznik nr 8 do SWZ).
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach 
technicznych lub zawodowych (warunki wskazane w pkt 7.1. ppkt 4) SWZ) innych podmiotów, niezależnie od 
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych (warunki wskazane w pkt 7.1. ppkt 4) 
SWZ) podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą:
1)zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów 
na potrzeby realizacji niniejszego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że 
Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa wyżej, potwierdza, że stosunek łączący 
Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz 
określa w szczególności: (1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; (2) 
sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego 
te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; (3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na 
zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących 
wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności 
dotyczą. Niewiążący wzór zobowiązania do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na 
potrzeby wykonania zamówienia stanowi Załącznik nr 6 do SWZ,
2)oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu 
oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu (w zakresie warunku, w jakim Wykonawca powołuje się na 
jego zasoby) złożone na formularzu JEDZ. JEDZ podmiotu udostępniającego zasoby powinien zostać złożony 
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pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym),
3)oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o braku podstaw wykluczenia tego podmiotu w zakresie, 
o którym mowa w art. 5k rozporządzenia Rady (UE) Nr 833/2014 z dnia 31.07.2014 r. dotyczącego środków 
ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie, w brzmieniu nadanym 
rozporządzeniem Rady zał nr 5A do SWZ
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia, 
w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach, o których mowa w rozdziale 9 SWZ. 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, przy czym 
Zamawiający dopuszcza, aby osoba nadzoru oraz osoba, 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 szkoleń w zakresie środków ochrony roślin (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 824) lub posiadające 
odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów które uprawniają 
do pracy w kontakcie ze środkami ochrony roślin albo odpowiadające im uprawnienia wydane w innych 
Państwach Członkowskich Unii Europejskiej, była wskazywana w więcej niż w jednym Pakiecie. Wykonawcy 
mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania. W przypadku Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki udziału w postępowaniu określone w pkt 7.1. powinni 
spełniać łącznie wszyscy Wykonawcy, z zastrzeżeniem, warunku opisanego w pkt 7.1. ppkt 4) lit. a) SWZ. 
Działając na podstawie art. 117 ust. 1 PZP, w odniesieniu do warunku udziału w postępowaniu opisanego w 
pkt 7.1. ppkt 4) lit. a), Zamawiający wymaga, aby w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia, co najmniej jeden z takich Wykonawców wykazał usługi z zakresu gospodarki leśnej o 
wartości stanowiącej co najmniej 50% łącznej wartości usług wymaganej w treści tego warunku.
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia 
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z 
Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W przypadku, o którym 
mowa w pkt 7.1. ppkt 4) lit a) SWZ, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do 
oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. Wykonawca może w 
celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych lub 
zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi 
stosunków prawnych, z zastrzeżeniem, że w przypadku powoływania się na zasoby podmiotu udostępniającego 
zasoby celem wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu w zakresie doświadczenia, warunek 
określony w 7.1. ppkt 4) lit a) SWZ co najmniej jeden z takich podmiotów lub Wykonawca (a w przypadku 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – co najmniej jeden z takich Wykonawców) 
powinien wykazać usługi z zakresu gospodarki leśnej o wartości stanowiącej co najmniej 50% łącznej wartości 
usług wymaganej w treści warunku. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 
zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających 
zasoby, jeśli podmioty te wykonają usługi, do realizacji, których te zdolności są wymagane.
Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności 
techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w 
postępowaniu, o których mowa w pkt 7.1. ppkt 3) i 4) SWZ, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego 
podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane w pkt 6.1.-6.4. SWZ względem Wykonawcy.
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III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że 
w okresie ostatnich 3 lat liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert (a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie):
zrealizował lub realizuje (wartość zrealizowanej części przedmiotu umowy), na podstawie jednej lub większej 
ilości umów, usługi z zakresu gospodarki leśnej o łącznej wartości nie mniejszej niż dla danego pakietu nr 
od 1 do 11 w zł brutto polegające na wykonywaniu prac obejmujących pozyskanie i zagospodarowanie lasu, 
przy czym: (a) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, co najmniej 
jeden z takich wykonawców powinien wykazać usługi z zakresu gospodarki leśnej o wartości stanowiącej co 
najmniej 50% łącznej wartości usług wymaganej w treści niniejszego warunku, (b) w przypadku polegania na 
doświadczeniu podmiotów udostępniających zasoby, co najmniej jeden z takich podmiotów lub wykonawca 
(a w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - co najmniej jeden z takich 
wykonawców) powinien wykazać usługi z zakresu gospodarki leśnej o wartości stanowiącej co najmniej 50% 
łącznej wartości usług wymaganej w treści niniejszego warunku.
dla Pakietu nr 1- 1200000zł, dla Pakietu nr 2- 500000zł, dla Pakietu nr 3- 400000zł, dla Pakietu nr 4- 800000zł, 
dla Pakietu nr 5- 300000zł, dla Pakietu nr 6- 500000zł, dla Pakietu nr 7- 400000zł, dla Pakietu nr 8- 400000zł, 
dla Pakietu nr 9- 300000zł, dla Pakietu nr 10- 200000zł, dla Pakietu nr 11- 200000zł,
Warunek w zakresie potencjału technicznego, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że 
dysponuje lub będzie dysponować:
dla Pakietu 1 co najmniej 2 szt ciągników zrywkowych lub ciągników przystosowanych do zrywki drewna dla 
Pakietu 2-7 co najmniej 1 szt. ciągników zrywkowych lub ciągników przystosowanych do zrywki drewna
dla Pakietu 9, 10, 11: co najmniej 1 szt maszyn leśnych typu harwester, co najmniej 1 szt. ciągników 
zrywkowych lub ciągników przystosowanych do zrywki drewna,
dla Pakietu 8: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie zdolności technicznej na spełnienie 
tego warunku udziału w postępowaniu
Warunek w zakresie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, zostanie uznany za 
spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować:
a) co najmniej: 1 osobą (dla pakietu nr 8, 9, 10, 11), co najmniej 2 osobami pakietu nr 5, co najmniej 3 
osobami (dla pakietu nr 7, 3, 2) co najmniej 4 osobami pakiet nr 6, co najmniej 5 osobami pakiet nr 4, co 
najmniej 6 osobami pakiet nr 1 które ukończyły z wynikiem pozytywnym szkolenie dopuszczające do pracy 
z pilarką zgodnie z § 21 rozporządzenia z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz. U. z 2006 r. 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;
b) dla pakietów 1-8 co najmniej 1 osobą, które ukończyły szkolenie w zakresie pracy ze środkami chemicznymi 
zgodnie z rozporządzeniem z dnia 8 maja 2013 roku w sprawie szkoleń w zakresie środków ochrony roślin 
(Dz. U. z 2013 r. poz.554 z późn. zm.) lub posiadające odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie 
poprzednio obowiązujących przepisów które uprawniają do pracy w kontakcie ze środkami ochrony roślin.
Dla pakietu 9, 10, 11 co najmniej 1 osobą z uprawnieniami do pracy wielooperacyjną maszyną leśną typu 
harwester
Dla pakietu 9, 10, 11 co najmniej 1 osobą z uprawnieniami do pracy maszynami do zrywki drewna typu 
forwarder
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
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Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z Wykonawcą, za 
szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za 
nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.
Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania 
przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy 
wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił 
ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w 
postępowaniu.
Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów 
udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub 
sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.
Oceniając zdolność techniczną lub zawodową Wykonawcy, Zamawiający działając na podstawie art. 116 ust. 2 
PZP może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli 
posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych 
lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na 
realizację zamówienia.
Zamawiający nie wymaga od wykonawców przedłożenia przedmiotowych środków dowodowych.
Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych (warunki wskazane w pkt 7.1. ppkt 4) 
SWZ) na zasadach określonych w art. 118 PZP zobowiązany będzie do przedstawienia podmiotowych środków 
dowodowych, o których mowa w pkt 9.3. lit a), c)-f) SWZ, dotyczących tych podmiotów, potwierdzających, że 
nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania. Dokumenty, o których mowa w pkt 
9.3. lit a), c)-f) SWZ Wykonawca będzie obowiązany złożyć w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie 
krótszym niż 10 dni, określonym w wezwaniu wystosowanym przez Zamawiającego do Wykonawcy w trybie art. 
126 ust. 1 PZP.
Do podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 PZP, mających siedzibę lub 
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowienia zawarte poniżej w pkt 9.5.-9.7 
SWZ stosuje się odpowiednio.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:
1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w pkt 9.3. lit. a) SWZ - składa informację z 
odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny 
dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę 
lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w pkt 9.3. lit a) SWZ,
2) zaświadczenia, o którym mowa w pkt 9.3. lit c) SWZ, zaświadczenia albo innego dokumentu 
potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 
o których mowa w pkt 9.3. lit d) SWZ, lub odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z 
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w pkt 9.3. lit e) SWZ - składa 
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 
potwierdzające odpowiednio, że:
(a) nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub 
zdrowotne,
(b) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie 
zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w 
innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej 
procedury

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
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Przed zawarciem umowy w sprawie zamów. publ. Wykonawca zobowiązany jest:
1)wnieść wymagane zabezpieczanie należytego wykonania umowy
2)przedłożyć:
a)kopię umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia np. 
umowę konsorcjum,
b)zaświadczenia o ukończeniu z wynikiem pozytywnym szkolenia specjalistycznego z zakresu pracy pilarką dla 
osób wskazanych przez Wykonawcę w dokumentach,
c)dokumenty potwierdzające warunek posiadanych uprawnień do obsługi maszyn wielooperacyjnych typu 
harwester forwarder osób wskazanych przez Wykonawcę,
d)zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w zakresie pracy ze środkami chemicznymi zgodnie z 
rozporządzeniem,
e) dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w wysokości: P.01- 
200000 zł P.02- 100000 zł P.03- 90000 zł P.04- 160000 zł P.05- 60000 zł P.06- 90000 zł P.07- 80000 zł P.08-
80000 zł P.09- 60000 zł P.10- 40000 zł P11- 50000 zł

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: 25/11/2022
Czas lokalny: 14:00

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
Oferta musi zachować ważność do: 22/02/2023

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 25/11/2022
Czas lokalny: 14:05
Miejsce:
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_lezajsk
Otwarcie ofert następuje poprzez odszyfrowanie za pomocą platformy zakupowej. Zamawiający, niezwłocznie 
po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:1) nazwach 
oraz siedzibach Wykonawców których oferty zostały otwarte; 2)cenach zawartych w ofertach.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia oraz 
poszczególnych części Pakietów. Upoważnieni Tomasz Steliga, Marcin Pawłowski, Tomasz Bełz, Paulina Sowa, 
Wiktor Ozimek, Dominika Gaik, Ewa Bosak

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
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VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:
Grudzień 2022

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Stosowane będą zlecenia elektroniczne
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w pkt 6.1.-6.4. SWZ 
oraz w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 7.1. SWZ 
Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą:
a) oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, 
złożone na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia („JEDZ”), sporządzonego zgodnie ze 
wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 
5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia 
(Dz. Urz. UE seria L 2016 r. Nr 3, s. 16). JEDZ stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia i 
spełnienie warunków udziału w postępowania, na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane 
przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
Treść JEDZ określona została w Załączniku nr 4 do SWZ. JEDZ Wykonawca sporządza, pod rygorem 
nieważności, w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym). W JEDZ należy podać następujące informacje:
- na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1) -2) PZP informacje 
wymagane w Części III lit. A JEDZ (w zakresie przestępstw o których mowa w art. 115 § 20 KK, art. 165a KK, 
art. 189a KK, art. 228-230a KK, art. 250a KK, art. 258 KK, art. 286 KK, art. 299 KK, przestępstwa skarbowe, 
art. 46 i art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, w art. 54 ust. 1 - 4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o 
refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, 
art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom 
przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej), informacje wymagane w Części 
III lit. C wiersz pierwszy JEDZ (w zakresie przestępstw, o których mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub 10 ustawy z 
dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew 
przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) oraz informacje wymagane w Części III lit. D JEDZ (w 
zakresie przestępstw, o których mowa w art. 47 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o sporcie, art. 270 - 277d KK, art. 
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296 - 307 KK, z wyjątkiem art. 299 KK);na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 108 
ust. 1 pkt 3) PZP – informacje wymagane w Części III lit. B JEDZ;
-na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 4) PZP – informacje 
wymagane w Części III lit. D JEDZ;
-na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 5) PZP – informacje 
wymagane w informacje wymagane w Części III lit. C wiersz czwarty JEDZ;
-na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 6 PZP – informacje 
wymagane w Części III lit. C wiersz szósty JEDZ;
-na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 109 ust. 1 pkt 1) PZP – informacje 
wymagane w Części III lit. B JEDZ;
-na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 109 ust. 1 pkt 2) - informacje wymagane w 
Części III lit C wiersz pierwszy JEDZ;
-na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 109 ust. 1 pkt 3) - informacje wymagane w 
Części III lit C wiersz pierwszy JEDZ;
-na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 109 ust. 1 pkt 4) PZP – informacje 
wymagane w Części III lit. C wiersz drugi JEDZ;
-na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 109 ust. 1 pkt 5) PZP – informacje 
wymagane w Części III lit. C wiersz trzeci JEDZ;
cd w sekcji VI.4.3
WYKAZ OŚWIADCZEŃ ORAZ PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH W CELU WYKAZANIA 
BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA ORAZ SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 
POSTĘPOWANIU opisany szczegółowo w pkt 9 SWZ

VI.4) Procedury odwoławcze

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

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub 
może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów PZP, przysługują środki ochrony 
prawnej określone w dziale IX PZP tj. odwołanie i skarga do sądu. Postępowanie odwoławcze uregulowane 

24/10/2022 S205
https://ted.europa.eu/TED

39 / 41

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl


Dz.U./S S205
24/10/2022
585019-2022-PL

40 / 41

zostało w przepisach art. 506-578 PZP, a postępowanie skargowe w przepisach art. 579-590 PZP. Odwołanie 
przysługuje na:
1) niezgodną z przepisami PZP czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w 
tym na projektowane postanowienie umowy;
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na 
podstawie PZP;
3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie PZP, mimo że 
Zamawiający był do tego obowiązany.
Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu 
odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli 
zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby 
mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że Zamawiający mógł 
zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio 
odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej. Odwołanie wnosi się w terminie: (a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności 
Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu 
środków komunikacji elektronicznej, (b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego 
stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony 
w lit. (a). Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub 
wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej. Odwołanie 
w przypadkach innych niż określone w pkt 19.4. i 19.5 SWZ 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. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie 
Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, stronom oraz uczestnikom 
postępowania przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu 
zamówień publicznych. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, w terminie 
14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej lub postanowienia Prezesa Krajowej Izby 
Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. 
Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 
r. - Prawo pocztowe (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 z późn. zm.), jest równoznaczne z jej wniesieniem.
cd z sekcji VI.3
-na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art.109 ust.1 pkt 7) PZP – informacje 
wymagane w Części III lit. C wiersz siódmy JEDZ;
-na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art.109 ust.1 pkt 8) – informacje wymagane w 
Części III lit. C wiersz 8 JEDZ;
-na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art.109 ust.1 pkt 9) PZP –– informacje 
wymagane w Części III lit. C wiersz 8 JEDZ;
-na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art.109 ust.1 pkt 10) PZP – informacje 
wymagane w Części III lit. C wiersz 8 JEDZ;
-na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art.7 ust.1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 
2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę Cz. III lit D 
JEDZ

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

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/10/2022
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