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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:33323-2023:TEXT:PL:HTML

Polska-Kruklanki: Usługi leśnictwa
2023/S 013-033323

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Oficjalna nazwa: Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Borki
Adres pocztowy: ul. Dworcowa 8A
Miejscowość: Kruklanki
Kod NUTS: PL62 Warmińsko-mazurskie
Kod pocztowy: 11-612
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Bartłomiej Marczak
E-mail: bartlomiej.marczak@bialystok.lasy.gov.pl 
Tel.:  +48 874217045
Faks:  +48 874217053
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bialystok.lasy.gov.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_borki

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: http://platformazakupowa.pl/pn/lasy_borki
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_borki
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_borki

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

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: leśnictwo

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

II.1.1) Nazwa:
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Borki w roku 2023 - IV
Numer referencyjny: SA.270.2.2023

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 (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r., poz. 672 – „Ustawa o lasach”) 
obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna 
oraz prace z zakresu nasiennictwa, do wykonania na terenie Nadleśnictwa Borki w roku 2023. Zakres 
rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony 
przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz prac z zakresu nasiennictwa, wynikające z załącznika nr 
3 do SWZ. Przewiduje się udzielenie zamówień w trybie art. 214 ust.1 pkt 7 ustawy Pzp, w okresie do 3 lat od 
daty udzielenia zamówienia podstawowego, w wysokości do 50 % wartości zamówienia podstawowego przy 
usługach jak w zdaniu poprzednim.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 6 759 829.09 PLN

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 1 Leśnictwo Kruklanki
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
77200000 Usługi leśnictwa
77210000 Usługi pozyskiwania drewna
77211000 Usługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewna
77211100 Usługi cięcia drewna
77211200 Transport dłużyc na terenie lasów
77211300 Usługi selekcji drzew
77211400 Usługi wycinania drzew
77211500 Usługi pielęgnacji drzew
77211600 Sadzenie drzew

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Kod NUTS: PL62 Warmińsko-mazurskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren administrowany przez Nadleśnictwo Borki

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 
1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r., poz. 672 – „Ustawa o lasach”) 
obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna 
do wykonania na terenie Nadleśnictwa Borki w roku 2023. Wymaga się dysponowania kwotą (lub zdolnością 
kredytową) w wys. co najmniej 30 000 zł. Wykazać należy doświadczenie w zakresie usług leśnych, tj. 
wykonanie w okresie ostatnich 3 lat tychże usług na kwotę nie mniejszą, niż 100 000 zł brutto. Wymagany 
potencjał techniczny i kadrowy to co najmniej: 1 ciągnik zrywkowy lub przystosowany do zrywki drewna, 2 
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szt. pilarek spalinowych, 2 osoby które ukończyły z wynikiem pozytywnym szkolenie dopuszczające do pracy 
z pilarką zgodnie z par. 21 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dn. 24.08.2006 r. w sprawie bhp przy 
wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz.U. nr 161, poz. 1141) lub odpowiadające im 
uprawnienia wydane na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów albo odpowiadające im uprawnienia 
wydane w innych państwach Unii Europejskiej.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 692 688.22 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 15/02/2023
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:
W stosunku do Pakietu nr 1 Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy 
obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia („Opcja”). Przedmiotem 
Opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym 
stanowiącym część Oferty). W ramach Opcji mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac 
wskazanych w SWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). 
Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy 
roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości 
przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 12 do SWZ. 
Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji będą ceny jednostkowe poszczególnych prac 
zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Stosownie do dyspozycji art.139 Pzp, Zamawiający zastosuje odwróconą zasadę oceny ofert. SWZ jest 
dostępna na stronie https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_borki. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. 
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 2 Leśnictwo Kuty
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
77200000 Usługi leśnictwa
77210000 Usługi pozyskiwania drewna
77211000 Usługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewna
77211100 Usługi cięcia drewna

18/01/2023 S13
https://ted.europa.eu/TED

3 / 18

https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_borki


Dz.U./S S13
18/01/2023
33323-2023-PL

4 / 18

77211200 Transport dłużyc na terenie lasów
77211300 Usługi selekcji drzew
77211400 Usługi wycinania drzew
77211500 Usługi pielęgnacji drzew
77211600 Sadzenie drzew

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Kod NUTS: PL62 Warmińsko-mazurskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren administrowany przez Nadleśnictwo Borki

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 
1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r., poz. 672 – „Ustawa o lasach”) 
obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna 
do wykonania na terenie Nadleśnictwa Borki w roku 2023. Wymaga się dysponowania kwotą (lub zdolnością 
kredytową) w wys. co najmniej 60 000 zł. Wykazać należy doświadczenie w zakresie usług leśnych, tj. 
wykonanie w okresie ostatnich 3 lat tychże usług na kwotę nie mniejszą, niż 200 000 zł brutto. Wymagany 
potencjał techniczny i kadrowy to co najmniej: 1 ciągnik zrywkowy lub przystosowany do zrywki drewna, 3 
szt. pilarek spalinowych, 3 osoby które ukończyły z wynikiem pozytywnym szkolenie dopuszczające do pracy 
z pilarką zgodnie z par. 21 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dn. 24.08.2006 r. w sprawie bhp przy 
wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz.U. nr 161, poz. 1141) lub odpowiadające im 
uprawnienia wydane na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów albo odpowiadające im uprawnienia 
wydane w innych państwach Unii Europejskiej.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 833 066.36 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 15/02/2023
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:
W stosunku do Pakietu nr 2 Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy 
obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia („Opcja”). Przedmiotem 
Opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym 
stanowiącym część Oferty). W ramach Opcji mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac 
wskazanych w SWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). 
Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy 
roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości 
przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 12 do SWZ. 
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Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji będą ceny jednostkowe poszczególnych prac 
zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Stosownie do dyspozycji art.139 Pzp, Zamawiający zastosuje odwróconą zasadę oceny ofert. SWZ jest 
dostępna na stronie https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_borki. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. 
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 3 Leśnictwo Diabla Góra
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
77200000 Usługi leśnictwa
77210000 Usługi pozyskiwania drewna
77211000 Usługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewna
77211100 Usługi cięcia drewna
77211200 Transport dłużyc na terenie lasów
77211300 Usługi selekcji drzew
77211400 Usługi wycinania drzew
77211500 Usługi pielęgnacji drzew
77211600 Sadzenie drzew

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Kod NUTS: PL62 Warmińsko-mazurskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren administrowany przez Nadleśnictwo Borki

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 
1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r., poz. 672 – „Ustawa o lasach”) 
obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna 
do wykonania na terenie Nadleśnictwa Borki w roku 2023. Wymaga się dysponowania kwotą (lub zdolnością 
kredytową) w wys. co najmniej 60 000 zł. Wykazać należy doświadczenie w zakresie usług leśnych, tj. 
wykonanie w okresie ostatnich 3 lat tychże usług na kwotę nie mniejszą, niż 200 000 zł brutto. Wymagany 
potencjał techniczny i kadrowy to co najmniej: 1 ciągnik zrywkowy lub przystosowany do zrywki drewna, 2 
szt. pilarek spalinowych, 2 osoby które ukończyły z wynikiem pozytywnym szkolenie dopuszczające do pracy 
z pilarką zgodnie z par. 21 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dn. 24.08.2006 r. w sprawie bhp przy 
wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz.U. nr 161, poz. 1141) lub odpowiadające im 
uprawnienia wydane na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów albo odpowiadające im uprawnienia 
wydane w innych państwach Unii Europejskiej.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 852 508.04 PLN

18/01/2023 S13
https://ted.europa.eu/TED

5 / 18

https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_borki


Dz.U./S S13
18/01/2023
33323-2023-PL

6 / 18

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 15/02/2023
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:
W stosunku do Pakietu nr 3 Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy 
obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia („Opcja”). Przedmiotem 
Opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym 
stanowiącym część Oferty). W ramach Opcji mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac 
wskazanych w SWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). 
Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy 
roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości 
przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 12 do SWZ. 
Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji będą ceny jednostkowe poszczególnych prac 
zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Stosownie do dyspozycji art.139 Pzp, Zamawiający zastosuje odwróconą zasadę oceny ofert. SWZ jest 
dostępna na stronie https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_borki. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. 
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 9 Leśnictwo Orłowo
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
77200000 Usługi leśnictwa
77210000 Usługi pozyskiwania drewna
77211000 Usługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewna
77211100 Usługi cięcia drewna
77211200 Transport dłużyc na terenie lasów
77211300 Usługi selekcji drzew
77211400 Usługi wycinania drzew
77211500 Usługi pielęgnacji drzew
77211600 Sadzenie drzew

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Kod NUTS: PL62 Warmińsko-mazurskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren administrowany przez Nadleśnictwo Borki

II.2.4) Opis zamówienia:
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Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 
1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r., poz. 672 – „Ustawa o lasach”) 
obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna 
do wykonania na terenie Nadleśnictwa Borki w roku 2023. Wymaga się dysponowania kwotą (lub zdolnością 
kredytową) w wys. co najmniej 60 000 zł. Wykazać należy doświadczenie w zakresie usług leśnych, tj. 
wykonanie w okresie ostatnich 3 lat tychże usług na kwotę nie mniejszą, niż 200 000 zł brutto. Wymagany 
potencjał techniczny i kadrowy to co najmniej: 1 ciągnik zrywkowy lub przystosowany do zrywki drewna, 3 
szt. pilarek spalinowych, 3 osoby które ukończyły z wynikiem pozytywnym szkolenie dopuszczające do pracy 
z pilarką zgodnie z par. 21 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dn. 24.08.2006 r. w sprawie bhp przy 
wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz.U. nr 161, poz. 1141) lub odpowiadające im 
uprawnienia wydane na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów albo odpowiadające im uprawnienia 
wydane w innych państwach Unii Europejskiej.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 834 507.60 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 15/02/2023
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:
W stosunku do Pakietu nr 9 Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy 
obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia („Opcja”). Przedmiotem 
Opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym 
stanowiącym część Oferty). W ramach Opcji mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac 
wskazanych w SWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). 
Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy 
roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości 
przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 12 do SWZ. 
Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji będą ceny jednostkowe poszczególnych prac 
zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Stosownie do dyspozycji art.139 Pzp, Zamawiający zastosuje odwróconą zasadę oceny ofert. SWZ jest 
dostępna na stronie https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_borki. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. 
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 13 Leśnictwo Kalskie Nowiny
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Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
77200000 Usługi leśnictwa
77210000 Usługi pozyskiwania drewna
77211000 Usługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewna
77211100 Usługi cięcia drewna
77211200 Transport dłużyc na terenie lasów
77211300 Usługi selekcji drzew
77211400 Usługi wycinania drzew
77211500 Usługi pielęgnacji drzew
77211600 Sadzenie drzew

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Kod NUTS: PL62 Warmińsko-mazurskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren administrowany przez Nadleśnictwo Borki

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 
1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r., poz. 672 – „Ustawa o lasach”) 
obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna 
do wykonania na terenie Nadleśnictwa Borki w roku 2023. Wymaga się dysponowania kwotą (lub zdolnością 
kredytową) w wys. co najmniej 60 000 zł. Wykazać należy doświadczenie w zakresie usług leśnych, tj. 
wykonanie w okresie ostatnich 3 lat tychże usług na kwotę nie mniejszą, niż 200 000 zł brutto. Wymagany 
potencjał techniczny i kadrowy to co najmniej: 1 ciągnik zrywkowy lub przystosowany do zrywki drewna, 2 
szt. pilarek spalinowych, 2 osoby które ukończyły z wynikiem pozytywnym szkolenie dopuszczające do pracy 
z pilarką zgodnie z par. 21 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dn. 24.08.2006 r. w sprawie bhp przy 
wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz.U. nr 161, poz. 1141) lub odpowiadające im 
uprawnienia wydane na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów albo odpowiadające im uprawnienia 
wydane w innych państwach Unii Europejskiej.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 635 305.14 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 15/02/2023
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:
W stosunku do Pakietu nr 13 Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy 
obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia („Opcja”). Przedmiotem 
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Opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym 
stanowiącym część Oferty). W ramach Opcji mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac 
wskazanych w SWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). 
Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy 
roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości 
przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 12 do SWZ. 
Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji będą ceny jednostkowe poszczególnych prac 
zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Stosownie do dyspozycji art.139 Pzp, Zamawiający zastosuje odwróconą zasadę oceny ofert. SWZ jest 
dostępna na stronie https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_borki. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. 
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 14 Leśnictwo Duzy Kamień
Część nr: 6

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
77200000 Usługi leśnictwa
77210000 Usługi pozyskiwania drewna
77211000 Usługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewna
77211100 Usługi cięcia drewna
77211200 Transport dłużyc na terenie lasów
77211300 Usługi selekcji drzew
77211400 Usługi wycinania drzew
77211500 Usługi pielęgnacji drzew
77211600 Sadzenie drzew

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Kod NUTS: PL62 Warmińsko-mazurskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren administrowany przez Nadleśnictwo Borki

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 
1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r., poz. 672 – „Ustawa o lasach”) 
obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna 
do wykonania na terenie Nadleśnictwa Borki w roku 2023. Wymaga się dysponowania kwotą (lub zdolnością 
kredytową) w wys. co najmniej 60 000 zł. Wykazać należy doświadczenie w zakresie usług leśnych, tj. 
wykonanie w okresie ostatnich 3 lat tychże usług na kwotę nie mniejszą, niż 200 000 zł brutto. Wymagany 
potencjał techniczny i kadrowy to co najmniej: 1 ciągnik zrywkowy lub przystosowany do zrywki drewna, 3 
szt. pilarek spalinowych, 3 osoby które ukończyły z wynikiem pozytywnym szkolenie dopuszczające do pracy 
z pilarką zgodnie z par. 21 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dn. 24.08.2006 r. w sprawie bhp przy 
wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz.U. nr 161, poz. 1141) lub odpowiadające im 
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uprawnienia wydane na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów albo odpowiadające im uprawnienia 
wydane w innych państwach Unii Europejskiej.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 714 773.62 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 15/02/2023
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:
W stosunku do Pakietu nr 14 Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy 
obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia („Opcja”). Przedmiotem 
Opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym 
stanowiącym część Oferty). W ramach Opcji mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac 
wskazanych w SWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). 
Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy 
roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości 
przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 12 do SWZ. 
Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji będą ceny jednostkowe poszczególnych prac 
zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Stosownie do dyspozycji art.139 Pzp, Zamawiający zastosuje odwróconą zasadę oceny ofert. SWZ jest 
dostępna na stronie https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_borki. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. 
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 16 Leśnictwo Klimki
Część nr: 7

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
77200000 Usługi leśnictwa
77210000 Usługi pozyskiwania drewna
77211000 Usługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewna
77211100 Usługi cięcia drewna
77211200 Transport dłużyc na terenie lasów
77211300 Usługi selekcji drzew
77211400 Usługi wycinania drzew
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77211500 Usługi pielęgnacji drzew
77211600 Sadzenie drzew

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Kod NUTS: PL62 Warmińsko-mazurskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren administrowany przez Nadleśnictwo Borki

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 
1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r., poz. 672 – „Ustawa o lasach”) 
obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna 
do wykonania na terenie Nadleśnictwa Borki w roku 2023. Wymaga się dysponowania kwotą (lub zdolnością 
kredytową) w wys. co najmniej 30 000 zł. Wykazać należy doświadczenie w zakresie usług leśnych, tj. 
wykonanie w okresie ostatnich 3 lat tychże usług na kwotę nie mniejszą, niż 100 000 zł brutto. Wymagany 
potencjał techniczny i kadrowy to co najmniej: 1 ciągnik zrywkowy lub przystosowany do zrywki drewna, 1 
szt. pilarka spalinowa, 1 osoba, która ukończyła z wynikiem pozytywnym szkolenie dopuszczające do pracy 
z pilarką zgodnie z par. 21 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dn. 24.08.2006 r. w sprawie bhp przy 
wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz.U. nr 161, poz. 1141) lub odpowiadające im 
uprawnienia wydane na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów albo odpowiadające im uprawnienia 
wydane w innych państwach Unii Europejskiej.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 338 324.41 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 15/02/2023
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:
W stosunku do Pakietu nr 16 Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy 
obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia („Opcja”). Przedmiotem 
Opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym 
stanowiącym część Oferty). W ramach Opcji mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac 
wskazanych w SWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). 
Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy 
roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości 
przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 12 do SWZ. 
Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji będą ceny jednostkowe poszczególnych prac 
zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Stosownie do dyspozycji art.139 Pzp, Zamawiający zastosuje odwróconą zasadę oceny ofert. SWZ jest 
dostępna na stronie https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_borki. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. 
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 17 Leśnictwo Rydzówka
Część nr: 8

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
77200000 Usługi leśnictwa
77210000 Usługi pozyskiwania drewna
77211000 Usługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewna
77211100 Usługi cięcia drewna
77211200 Transport dłużyc na terenie lasów
77211300 Usługi selekcji drzew
77211400 Usługi wycinania drzew
77211500 Usługi pielęgnacji drzew
77211600 Sadzenie drzew

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Kod NUTS: PL62 Warmińsko-mazurskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren administrowany przez Nadleśnictwo Borki

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 
1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r., poz. 672 – „Ustawa o lasach”) 
obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna 
do wykonania na terenie Nadleśnictwa Borki w roku 2023. Wymaga się dysponowania kwotą (lub zdolnością 
kredytową) w wys. co najmniej 60 000 zł. Wykazać należy doświadczenie w zakresie usług leśnych, tj. 
wykonanie w okresie ostatnich 3 lat tychże usług na kwotę nie mniejszą, niż 200 000 zł brutto. Wymagany 
potencjał techniczny i kadrowy to co najmniej: 1 ciągnik zrywkowy lub przystosowany do zrywki drewna, 
3 szt. pilarek spalinowych, 3 osoby, które ukończyły z wynikiem pozytywnym szkolenie dopuszczające do 
pracy z pilarką zgodnie z par. 21 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dn. 24.08.2006 r. w sprawie bhp przy 
wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz.U. nr 161, poz. 1141) lub odpowiadające im 
uprawnienia wydane na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów albo odpowiadające im uprawnienia 
wydane w innych państwach Unii Europejskiej.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 852 288.27 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 15/02/2023
Koniec: 31/12/2023

18/01/2023 S13
https://ted.europa.eu/TED

12 / 18

https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_borki


Dz.U./S S13
18/01/2023
33323-2023-PL

13 / 18

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
W stosunku do Pakietu nr 17 Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy 
obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia („Opcja”). Przedmiotem 
Opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym 
stanowiącym część Oferty). W ramach Opcji mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac 
wskazanych w SWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). 
Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy 
roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości 
przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 12 do SWZ. 
Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji będą ceny jednostkowe poszczególnych prac 
zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Stosownie do dyspozycji art.139 Pzp, Zamawiający zastosuje odwróconą zasadę oceny ofert. SWZ jest 
dostępna na stronie https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_borki. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. 
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 18 Leśnictwo Wilkus
Część nr: 9

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
77200000 Usługi leśnictwa
77210000 Usługi pozyskiwania drewna
77211000 Usługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewna
77211100 Usługi cięcia drewna
77211200 Transport dłużyc na terenie lasów
77211300 Usługi selekcji drzew
77211400 Usługi wycinania drzew
77211500 Usługi pielęgnacji drzew
77211600 Sadzenie drzew

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Kod NUTS: PL62 Warmińsko-mazurskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren administrowany przez Nadleśnictwo Borki

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 
1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r., poz. 672 – „Ustawa o lasach”) 
obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna 
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do wykonania na terenie Nadleśnictwa Borki w roku 2023. Wymaga się dysponowania kwotą (lub zdolnością 
kredytową) w wys. co najmniej 60 000 zł. Wykazać należy doświadczenie w zakresie usług leśnych, tj. 
wykonanie w okresie ostatnich 3 lat tychże usług na kwotę nie mniejszą, niż 200 000 zł brutto. Wymagany 
potencjał techniczny i kadrowy to co najmniej: 1 ciągnik zrywkowy lub przystosowany do zrywki drewna, 
3 szt. pilarek spalinowych, 3 osoby, które ukończyły z wynikiem pozytywnym szkolenie dopuszczające do 
pracy z pilarką zgodnie z par. 21 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dn. 24.08.2006 r. w sprawie bhp przy 
wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz.U. nr 161, poz. 1141) lub odpowiadające im 
uprawnienia wydane na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów albo odpowiadające im uprawnienia 
wydane w innych państwach Unii Europejskiej.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 973 787.43 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 15/02/2023
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:
W stosunku do Pakietu nr 18 Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy 
obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia („Opcja”). Przedmiotem 
Opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym 
stanowiącym część Oferty). W ramach Opcji mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac 
wskazanych w SWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). 
Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy 
roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości 
przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 12 do SWZ. 
Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji będą ceny jednostkowe poszczególnych prac 
zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Stosownie do dyspozycji art.139 Pzp, Zamawiający zastosuje odwróconą zasadę oceny ofert. SWZ jest 
dostępna na stronie https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_borki. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. 
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 21 Nasiennictwo
Część nr: 10

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
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77200000 Usługi leśnictwa
77210000 Usługi pozyskiwania drewna
77211000 Usługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewna
77211100 Usługi cięcia drewna
77211200 Transport dłużyc na terenie lasów
77211300 Usługi selekcji drzew
77211400 Usługi wycinania drzew
77211500 Usługi pielęgnacji drzew
77211600 Sadzenie drzew

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Kod NUTS: PL62 Warmińsko-mazurskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren administrowany przez Nadleśnictwo Borki

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 
1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r., poz. 672 – „Ustawa o lasach”) 
obejmujące prace z zakresu pozyskania nasion, do wykonania na terenie Nadleśnictwa Borki w roku 2023. 
Wymaga się dysponowania kwotą (lub zdolnością kredytową) w wys. co najmniej 5 000 zł. Wykazać należy 
doświadczenie w zakresie usług leśnych, tj. wykonanie w okresie ostatnich 3 lat tychże usług na kwotę nie 
mniejszą, niż 10 000 zł brutto.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 32 580.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 15/02/2023
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:
W stosunku do Pakietu nr 21 Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy 
obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia („Opcja”). Przedmiotem 
Opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym 
stanowiącym część Oferty). W ramach Opcji mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac 
wskazanych w SWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). 
Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy 
roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości 
przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 12 do SWZ. 
Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji będą ceny jednostkowe poszczególnych prac 
zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.
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II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Stosownie do dyspozycji art.139 Pzp, Zamawiający zastosuje odwróconą zasadę oceny ofert. SWZ jest 
dostępna na stronie https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_borki. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. 
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

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

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

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Dysponowanie środkami finansowymi lub zdolność kredytowa. Należy wykazać to w dokumencie JEDZ i później 
przesłać pisemną informację z banku wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1/doświadczenie: wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat wykonał usługi leśne wraz z dowodami, że 
były one wykonane prawidłowo; 2/ wymagany potencjał techniczny: ciągniki zrywkowe lub przystosowane do 
zrywki drewna, pilarki spalinowe i/lub maszyny typu harwester, 3/ wykwalifikowane osoby: pilarze (w pakietach, 
gdzie nie jest wykazany harvester), osoby z uprawnieniami do pracy z chemicznymi środkami ochrony roślin. 
Wymogi podane w punktach 1) - 3) należy wykazać w JEDZ. Dowodem na prawidłowe wykonanie usług 
podanych w 1) będą referencje lub inny wiarygodny dokument.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Termin wykonania umowy: od 15 lutego 2023 r. do 31grudnia 2023 r. Wykonywanie sukcesywne. Płatność 
za wykonane usługi w terminie do 14 dni od złożenia faktury u Zamawiającego. Zabezpieczenie należytego 
wykonania umowy - należy wnieść w wysokości 2 % ceny brutto złożonej oferty

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania 
zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:
Pilna potrzeba wykonania zadań gospodarczych oraz potrzeba niezwłocznej realizacji umów na sprzedaż 
drewna

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
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IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 31/01/2023
Czas lokalny: 09:00

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

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

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 30/04/2023

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 31/01/2023
Czas lokalny: 09:15
Miejsce:
Siedziba Nadleśnictwa Borki, ul. Dworcowa 8A, 11 - 612 Kruklanki - poprzez platformę zakupową
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert następuje na portalu https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_borki, po uprzednim odszyfrowaniu, w 
obecności Komisji przetargowej

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

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

VI.3) Informacje dodatkowe:
1/ Przyjmuje się, że maszyna ścinkowa wielooperacyjna typu harwester zastępuje 8 pilarzy – w ilości 
pozyskiwanego drewna rocznie, natomiast ciągnik zrywkowy (lub przystosowany do zrywki) zrywa 15 tys. m3 
drewna rocznie. Mając powyższe na uwadze należy odpowiednio wykazać liczbę pilarzy, pilarek, harwesterów 
oraz ciągników do zrywki. 2/ W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu 
w okolicznościach o których mowa w art. 108 ust.1 ustawy Pzp oraz w art. 5a rozporzadzenia Rady Unii Europ 
Nr 833/2014 z dn. 31.07.2014 r. oraz w art. 7.1 ustawy z dn. 13.04.2022 r. o przeciwdziałaniu wspierania agresji 
Federacji Rosyjskiej na Ukrainę (złożyć oświadczenie wg zał. 5 do SWZ). Na potwierdzenie braku podstaw 
do wykluczenia wykonawca złoży oświadczenia: 1)na formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumentu 
Zamówienia - załączniku do Specyfikacji Warunków zamówienia, 2) w sprawie grupy kapitałowej: załącznik 7 
do SWZ, 3) odnośnie aktualności informacji podanych w JEDZ, a dot. art.108 ust 1 pkt 3), 4), 5) Pzp: załącznik 
8 do SWZ, 4) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie podanym w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 4 Pzp - 
wydana nie wcześniej niż 6 m-cy przed terminem składania ofert.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
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VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio/postepowanie-odwolawcze/podstawowe-informacje

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Procedury składania odwołań reguluje Dział IX ustawy Pzp: Środki ochrony prawnej

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587701
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13/01/2023
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