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Polska-Lębork: Usługi leśnictwa
2020/S 205-499550

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Oficjalna nazwa: Nadleśnictwo Lębork
Adres pocztowy: ul. Wojska Polskiego 32
Miejscowość: Lębork
Kod NUTS: PL634 Gdański
Kod pocztowy: 84-300
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Katarzyna Kaczmarczyk
E-mail: k.kaczmarczyk1@gdansk.lasy.gov.pl 
Tel.:  +48 59863-59-51
Faks:  +48 59862-20-27
Adresy internetowe:
Główny adres: https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_gdansk/nadl_lebork

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

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: PAŃSTWOWA JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA NIEPOSIADAJĄCA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ - 
PGL LP NADLEŚNICTWO LĘBORK

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

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

II.1.1) Nazwa:
Wykonanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Lębork w roku 2021
Numer referencyjny: SA.270.2.4.2020

II.1.2) Główny kod CPV
77200000 Usługi leśnictwa

II.1.3) Rodzaj zamówienia
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Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 
1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 6 z późn. zm. –: „Ustawa 
o lasach”) obejmujące prace z zakresu pozyskania i zrywki drewna, hodowli lasu, ochrony lasu i ochrony 
przeciwpożarowej lasu, nasiennictwa i selekcji, turystycznego zagospodarowania lasu, pozyskania choinek, 
utrzymania ładu i porządku na obszarach leśnych do wykonania na terenie Nadleśnictwa Lębork w roku 2021.
Szacowana całkowita wartość zamówienia z uwzględnieniem prawa opcji i wznowień.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 9 211 094.39 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:
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Lębork w roku 2021 - Pakiet I
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
77200000 Usługi leśnictwa
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
77231000 Usługi gospodarki leśnej
77231200 Usługi zwalczania szkodników leśnych
75251120 Usługi ochrony przeciwpożarowej lasów
77210000 Usługi pozyskiwania drewna
77230000 Usługi doraźne dotyczące leśnictwa

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL634 Gdański
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Następujące leśnictwa na terenie Nadleśnictwa Lębork: Ulinia, Strzeszewo, Szczenurze, Stęknica.

II.2.4) Opis zamówienia:
3)Zakresy rzeczowe zestawione w załącznikach nr 3.1.-3.3. oraz 3.5. mają charakter szacunkowy.4)Przedmiot 
zamówienia został opisany w załączniku nr 3.1 w (1) jednostkach naturalnych (jednostkach miary), a 
pracochłonność potrzebna do jego wykonania w normogodzinach oraz (2) w godzinach rzeczywistych. 
Przedmiot zlecenia Zlecenie oraz obmiar prac w ramach odbioru prac odbywać się będą w jednostkach 
naturalnych (jednostkach miary) lub w godzinach rzeczywistych. Określenie wynagrodzenia należnego za 
wykonane i odebrane prace (rozliczenie) odbywać się będzie według stawek jednostkowych za normogodziny 
albo godziny rzeczywiste podanych w Kosztorysie ofertowym według następujących zasad:1)prace zlecane 
w jednostkach naturalnych według kodów czynności, które są ujęte w Katalogu Norm wprowadzonym 
zarządzeniem nr 99 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 listopada 2003 r. („Katalog norm”, 
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zawartym w załączniku nr 3.6. do SIWZ będą ilościowo odbierane w jednostkach naturalnych, a następnie 
przeliczone na ilości normogodzin zgodnie z Katalogiem norm. Ilości normogodzin ustalone w ten sposób 
zostaną przemnożone przez odpowiednie stawki jednostkowe podane w Kosztorysie ofertowym;2)prace 
zlecane w godzinach rzeczywistych według czynności, których kody nie występują w Katalogu norm, 
zostaną odebrane ilościowo wg ilości godzin rzeczywistych określonych w Zleceniu, które następnie zostaną 
przemnożone przez odpowiednie stawki jednostkowe podane w Kosztorysie ofertowym;3)prace zlecane w 
jednostkach naturalnych według czynności, których kody nie występują w Katalogu norm będą ilościowo 
odbierane w jednostkach naturalnych, a następnie przeliczone na ilości normogodzin zgodnie z normą 
zakładową zamieszczoną w załączniku nr 3.6. do SIWZ. Ilości normogodzin ustalone w ten sposób zostaną 
przemnożone przez odpowiednie stawki jednostkowe podane w Kosztorysie ofertowym.4)Katalog norm oraz 
normy zakładowe stanowią załącznik nr 3.6. do SIWZ. W trakcie realizacji umowy dokumenty, o których 
mowa w zdaniu poprzednim stanowić będą podstawę przeliczenia jednostek naturalnych, w których nastąpi 
odbiór prac stanowiących przedmiot zlecenia na normogodziny, które następnie zostaną przemnożone przez 
odpowiednie stawki jednostkowe podane w Kosztorysie ofertowym.Jakiekolwiek dodatki do pracochłonności, 
o których mowa w Katalogu norm lub normach zakładowych nie mają zastosowania. Szacowana wartość 
obejmuje opcję oraz wznowienia

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 2 687 768.67 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2021
Koniec: 31/12/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP, w okresie 
3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług 
podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia.
Zakres rzeczowy usług stanowiących przedmiot zamówień nie przekroczy wartości 20 % wartości niniejszego 
zamówienia.

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy 
obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia („Opcja”). Przedmiotem 
Opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym 
stanowiącym część Oferty). W ramach Opcji mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac 
wskazanych w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). 
Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy 
roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % 
wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 9 
(odpowiednio dla Pakietu nr I, II i III załącznik nr 9.1 oraz dla Pakietu nr IV załącznik nr 9.2) do SIWZ. Podstawą 
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określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w 
kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości określonej poniżej dla Pakietów:
Dla Pakietu I w wysokości 28 797,00 zł.
Szacowana całkowita wartość zam. z uwzględnieniem opcji i wznowień. Zamawiający nie zamierza zawrzeć 
umowy ramowej, nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów oraz nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej 
oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Lębork w roku 2021 - Pakiet II
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
77200000 Usługi leśnictwa
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
77231000 Usługi gospodarki leśnej
77231200 Usługi zwalczania szkodników leśnych
75251120 Usługi ochrony przeciwpożarowej lasów
77210000 Usługi pozyskiwania drewna
77230000 Usługi doraźne dotyczące leśnictwa

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL634 Gdański
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Następujące leśnictwa na terenie Nadleśnictwa Lębork: Łebień, Wrzeście, Nowa Wieś, Janowice, Lębork

II.2.4) Opis zamówienia:
3)Zakresy rzeczowe zestawione w załącznikach nr 3.1.-3.3. oraz 3.5. mają charakter szacunkowy.4)Przedmiot 
zamówienia został opisany w załączniku nr 3.1 w (1) jednostkach naturalnych (jednostkach miary), a 
pracochłonność potrzebna do jego wykonania w normogodzinach oraz (2) w godzinach rzeczywistych. 
Przedmiot zlecenia Zlecenie oraz obmiar prac w ramach odbioru prac odbywać się będą w jednostkach 
naturalnych (jednostkach miary) lub w godzinach rzeczywistych. Określenie wynagrodzenia należnego za 
wykonane i odebrane prace (rozliczenie) odbywać się będzie według stawek jednostkowych za normogodziny 
albo godziny rzeczywiste podanych w Kosztorysie ofertowym według następujących zasad:1)prace zlecane 
w jednostkach naturalnych według kodów czynności, które są ujęte w Katalogu Norm wprowadzonym 
zarządzeniem nr 99 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 listopada 2003 r. („Katalog norm”, 
zawartym w załączniku nr 3.6. do SIWZ będą ilościowo odbierane w jednostkach naturalnych, a następnie 
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przeliczone na ilości normogodzin zgodnie z Katalogiem norm. Ilości normogodzin ustalone w ten sposób 
zostaną przemnożone przez odpowiednie stawki jednostkowe podane w Kosztorysie ofertowym;2)prace 
zlecane w godzinach rzeczywistych według czynności, których kody nie występują w Katalogu norm, 
zostaną odebrane ilościowo wg ilości godzin rzeczywistych określonych w Zleceniu, które następnie zostaną 
przemnożone przez odpowiednie stawki jednostkowe podane w Kosztorysie ofertowym;3)prace zlecane w 
jednostkach naturalnych według czynności, których kody nie występują w Katalogu norm będą ilościowo 
odbierane w jednostkach naturalnych, a następnie przeliczone na ilości normogodzin zgodnie z normą 
zakładową zamieszczoną w załączniku nr 3.6. do SIWZ. Ilości normogodzin ustalone w ten sposób zostaną 
przemnożone przez odpowiednie stawki jednostkowe podane w Kosztorysie ofertowym.4)Katalog norm oraz 
normy zakładowe stanowią załącznik nr 3.6. do SIWZ. W trakcie realizacji umowy dokumenty, o których 
mowa w zdaniu poprzednim stanowić będą podstawę przeliczenia jednostek naturalnych, w których nastąpi 
odbiór prac stanowiących przedmiot zlecenia na normogodziny, które następnie zostaną przemnożone przez 
odpowiednie stawki jednostkowe podane w Kosztorysie ofertowym.Jakiekolwiek dodatki do pracochłonności, 
o których mowa w Katalogu norm lub normach zakładowych nie mają zastosowania. Szacowana wartość 
obejmuje opcję oraz wznowienia

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 2 414 571.41 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2021
Koniec: 31/12/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP, w okresie 
3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług 
podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia.
Zakres rzeczowy usług stanowiących przedmiot zamówień nie przekroczy wartości 20 % wartości niniejszego 
zamówienia.

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy 
obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia („Opcja”). Przedmiotem 
Opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym 
stanowiącym część Oferty). W ramach Opcji mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac 
wskazanych w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). 
Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy 
roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % 
wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 9 
(odpowiednio dla Pakietu nr I, II i III załącznik nr 9.1 oraz dla Pakietu nr IV załącznik nr 9.2) do SIWZ. Podstawą 
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określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w 
kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości określonej poniżej dla Pakietów:
Dla Pakietu II w wysokości 25 870,00 zł.
Szacowana całkowita wartość zam. z uwzględnieniem opcji i wznowień. Zamawiający nie zamierza zawrzeć 
umowy ramowej, nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów oraz nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej 
oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Lębork w roku 2021 - Pakiet III
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
77200000 Usługi leśnictwa
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
77231000 Usługi gospodarki leśnej
77231200 Usługi zwalczania szkodników leśnych
75251120 Usługi ochrony przeciwpożarowej lasów
77210000 Usługi pozyskiwania drewna
77230000 Usługi doraźne dotyczące leśnictwa

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL634 Gdański
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Następujące leśnictwa na terenie Nadleśnictwa Lębork: Małoszyce, Leśnice, Darżewo, Czech

II.2.4) Opis zamówienia:
3)Zakresy rzeczowe zestawione w załącznikach nr 3.1.-3.3. oraz 3.5. mają charakter szacunkowy.4)Przedmiot 
zamówienia został opisany w załączniku nr 3.1 w (1) jednostkach naturalnych (jednostkach miary), a 
pracochłonność potrzebna do jego wykonania w normogodzinach oraz (2) w godzinach rzeczywistych. 
Przedmiot zlecenia Zlecenie oraz obmiar prac w ramach odbioru prac odbywać się będą w jednostkach 
naturalnych (jednostkach miary) lub w godzinach rzeczywistych. Określenie wynagrodzenia należnego za 
wykonane i odebrane prace (rozliczenie) odbywać się będzie według stawek jednostkowych za normogodziny 
albo godziny rzeczywiste podanych w Kosztorysie ofertowym według następujących zasad:1)prace zlecane 
w jednostkach naturalnych według kodów czynności, które są ujęte w Katalogu Norm wprowadzonym 
zarządzeniem nr 99 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 listopada 2003 r. („Katalog norm”, 
zawartym w załączniku nr 3.6. do SIWZ będą ilościowo odbierane w jednostkach naturalnych, a następnie 
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przeliczone na ilości normogodzin zgodnie z Katalogiem norm. Ilości normogodzin ustalone w ten sposób 
zostaną przemnożone przez odpowiednie stawki jednostkowe podane w Kosztorysie ofertowym;2)prace 
zlecane w godzinach rzeczywistych według czynności, których kody nie występują w Katalogu norm, 
zostaną odebrane ilościowo wg ilości godzin rzeczywistych określonych w Zleceniu, które następnie zostaną 
przemnożone przez odpowiednie stawki jednostkowe podane w Kosztorysie ofertowym;3)prace zlecane w 
jednostkach naturalnych według czynności, których kody nie występują w Katalogu norm będą ilościowo 
odbierane w jednostkach naturalnych, a następnie przeliczone na ilości normogodzin zgodnie z normą 
zakładową zamieszczoną w załączniku nr 3.6. do SIWZ. Ilości normogodzin ustalone w ten sposób zostaną 
przemnożone przez odpowiednie stawki jednostkowe podane w Kosztorysie ofertowym.4)Katalog norm oraz 
normy zakładowe stanowią załącznik nr 3.6. do SIWZ. W trakcie realizacji umowy dokumenty, o których 
mowa w zdaniu poprzednim stanowić będą podstawę przeliczenia jednostek naturalnych, w których nastąpi 
odbiór prac stanowiących przedmiot zlecenia na normogodziny, które następnie zostaną przemnożone przez 
odpowiednie stawki jednostkowe podane w Kosztorysie ofertowym.Jakiekolwiek dodatki do pracochłonności, 
o których mowa w Katalogu norm lub normach zakładowych nie mają zastosowania. Szacowana wartość 
obejmuje opcję oraz wznowienia

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 2 457 417.97 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2021
Koniec: 31/12/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP, w okresie 
3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług 
podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia.
Zakres rzeczowy usług stanowiących przedmiot zamówień nie przekroczy wartości 20 % wartości niniejszego 
zamówienia.

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy 
obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia („Opcja”). Przedmiotem 
Opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym 
stanowiącym część Oferty). W ramach Opcji mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac 
wskazanych w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). 
Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy 
roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % 
wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 9 
(odpowiednio dla Pakietu nr I, II i III załącznik nr 9.1 oraz dla Pakietu nr IV załącznik nr 9.2) do SIWZ. Podstawą 
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określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w 
kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości określonej poniżej dla Pakietów:
Dla Pakietu III w wysokości 26 329,00 zł.
Szacowana całkowita wartość zam. z uwzględnieniem opcji i wznowień. Zamawiający nie zamierza zawrzeć 
umowy ramowej, nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów oraz nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej 
oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Lębork w roku 2021 - Pakiet IV
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
77200000 Usługi leśnictwa
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
77231000 Usługi gospodarki leśnej
77231200 Usługi zwalczania szkodników leśnych
75251120 Usługi ochrony przeciwpożarowej lasów
77210000 Usługi pozyskiwania drewna
77230000 Usługi doraźne dotyczące leśnictwa

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL634 Gdański
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Następujące leśnictwa na terenie Nadleśnictwa Lębork: Ulinia, Strzeszewo, Szczenurze, Stęknica, Łebień, 
Wrzeście, Nowa Wieś, Lębork, Małoszyce, Darżewo, Czech

II.2.4) Opis zamówienia:
Pakiet obejmuje pozyskanie harwesterowe, tj. wydzielone pozyskanie i zrywkę w ilości 20 836,00 m3 (na 
cały Pakiet)w leśnictwach: Ulinia, Strzeszewo, Szczenurze, Stęknica, Łebień, Wrzeście, Nowa Wieś, Lębork, 
Małoszyce, Darżewo, Czech.
Zakresy rzeczowe zestawione w załącznikach nr 3.1.-3.3. oraz 3.5. mają charakter szacunkowy.4)Przedmiot 
zamówienia został opisany w załączniku nr 3.1 w (1) jednostkach naturalnych (jednostkach miary), a 
pracochłonność potrzebna do jego wykonania w normogodzinach oraz (2) w godzinach rzeczywistych. 
Przedmiot zlecenia Zlecenie oraz obmiar prac w ramach odbioru prac odbywać się będą w jednostkach 
naturalnych (jednostkach miary) lub w godzinach rzeczywistych. Określenie wynagrodzenia należnego za 
wykonane i odebrane prace (rozliczenie) odbywać się będzie według stawek jednostkowych za normogodziny 
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albo godziny rzeczywiste podanych w Kosztorysie ofertowym według następujących zasad:1)prace zlecane 
w jednostkach naturalnych według kodów czynności, które są ujęte w Katalogu Norm wprowadzonym 
zarządzeniem nr 99 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 listopada 2003 r. („Katalog norm”, 
zawartym w załączniku nr 3.6. do SIWZ będą ilościowo odbierane w jednostkach naturalnych, a następnie 
przeliczone na ilości normogodzin zgodnie z Katalogiem norm. Ilości normogodzin ustalone w ten sposób 
zostaną przemnożone przez odpowiednie stawki jednostkowe podane w Kosztorysie ofertowym;2)prace 
zlecane w godzinach rzeczywistych według czynności, których kody nie występują w Katalogu norm, 
zostaną odebrane ilościowo wg ilości godzin rzeczywistych określonych w Zleceniu, które następnie zostaną 
przemnożone przez odpowiednie stawki jednostkowe podane w Kosztorysie ofertowym;3)prace zlecane w 
jednostkach naturalnych według czynności, których kody nie występują w Katalogu norm będą ilościowo 
odbierane w jednostkach naturalnych, a następnie przeliczone na ilości normogodzin zgodnie z normą 
zakładową zamieszczoną w załączniku nr 3.6. do SIWZ. Ilości normogodzin ustalone w ten sposób zostaną 
przemnożone przez odpowiednie stawki jednostkowe podane w Kosztorysie ofertowym.4)Katalog norm oraz 
normy zakładowe stanowią załącznik nr 3.6. do SIWZ. W trakcie realizacji umowy dokumenty, o których 
mowa w zdaniu poprzednim stanowić będą podstawę przeliczenia jednostek naturalnych, w których nastąpi 
odbiór prac stanowiących przedmiot zlecenia na normogodziny, które następnie zostaną przemnożone przez 
odpowiednie stawki jednostkowe podane w Kosztorysie ofertowym.Jakiekolwiek dodatki do pracochłonności, 
o których mowa w Katalogu norm lub normach zakładowych nie mają zastosowania. Szacowana wartość 
obejmuje opcję oraz wznowienia

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2021
Koniec: 31/12/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP, w okresie 
3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług 
podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia.
Zakres rzeczowy usług stanowiących przedmiot zamówień nie przekroczy wartości 20 % wartości niniejszego 
zamówienia.

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy 
obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia („Opcja”). Przedmiotem 
Opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym 
stanowiącym część Oferty). W ramach Opcji mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac 
wskazanych w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). 
Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy 
roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % 
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wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 9 
(odpowiednio dla Pakietu nr I, II i III załącznik nr 9.1 oraz dla Pakietu nr IV załącznik nr 9.2) do SIWZ. Podstawą 
określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w 
kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości określonej poniżej dla Pakietów:
Dla Pakietu IV w wysokości 17 692,00 zł.
Szacowana całkowita wartość zam. z uwzględnieniem opcji i wznowień. Zamawiający nie zamierza zawrzeć 
umowy ramowej, nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów oraz nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej 
oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

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:
1)kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych 
przepisów.
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w 
postępowaniu.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania warunku udziału w postępowaniu 
w odniesieniu do warunku dot. zdolności ekonomicznej. Warunek w odniesieniu do sytuacji finansowej, zostanie 
spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytową nie mniejszą 
niż:
I) dla Pakietu I - 207 904,49 zł
II) dla Pakietu II - 186 787,10 zł
III) dla Pakietu III - 191 276,63 zł
IV) dla Pakietu IV - 127 388,80 zł

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
War.ten,w zakr.dośw.,zost. uznany za spełniony,jeśli Wykonawca wykaże,że w okresie ost.3 lat przed 
upływem terminu skł. ofert(a jeżeli okres prowadz.działal. jest krótszy–w tym okresie):I)dla Pakietu I-
zrealizował lub realizuje (przy czym w tym przypadku będzie liczona wart.zrealizowanej części przedmiotu 
umowy)co najmniej 1 usł.(przez usługę rozumie się wykonywanie prac na podstawie 1 umowy)poleg.na 
wykonyw.prac z zakr.zagosp.lasu, zrywki i pozysk.drewna, na kwotę nie mniejszą niż 1 039 522,44 zł 
brutto.II)dla Pakietu II-zrealiz.lub realizuje (przy czym w tym przypadku będzie liczona wart.zrealizow.części 
przedm.umowy) co najmniej 1 usługę(przez usługę rozumie się wykonyw.prac na podstawie 1 umowy) poleg.na 
wykonywaniu prac z zakr.zagospod.lasu, zrywki i pozyskania drewna,na kwotę nie mniejszą niż 933 935,48 
zł brutto.III)dla Pakietu III-zrealizował lub realizuje(przy czym w tym przypad.będzie licz.wart.zrealizow.części 
przedm.umowy)co najmniej 1 usługę(przez usługę rozumie się wykonyw.prac na podstawie 1 umowy)poleg.na 

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

10 / 14



Dz.U./S S205
21/10/2020
499550-2020-PL

11 / 14

wykonyw.prac z zakr.zagosp.lasu, zrywki i pozyskania drewna,na kwotę nie mniejszą niż 956 383,16 zł 
brutto.IV)dla Pakietu IV-zrealizował lub realizuje(przy czym w tym przypad.będzie licz.wart.zrealizow.części 
przedm.umowy)co najmniej 1 usł.(przez usł.rozumie się wykonyw.prac na podst.1umowy)polegaj.na 
wykonyw,.prac z zakr.mechaniczn.pozyskania i zrywki drewna,na kwotę nie mniejszą niż 636 944,02 zł 
brutto.b)War.ten,w zakr.potencjału techniczn. zost. uznany za spełniony,jeśli Wyk.wykaże,że dyspon.lub będzie 
dyspon.I)dla Pakietu1,2i3.a.co najmniej 1 szt.masz.leśnych typu harwester lub inna masz.wielooperacyjna-
trzebieżowa,przystos.do pozysk.drewna(ścinka,obalanie,okrzesywanie,manipulacja) na powierzch.objętych 
trzebieżami,w drzewostanach z założonymi lub wyznaczonymi szlakami zrywkowymi;b.co najmniej1szt.masz.i 
urządz.do zrywki półpodwieszonej,c.co najmniej1szt.maszyn i urządzeń do zrywki nasiębiernej),d.co 
najmniej1szt.masz.(ciągnika)umożliwiającego zagregowanie z poniżej wymaganym sprzętem(wym.w 
ppkt lit.e-i),e.co najmniej1szt.urządz.do rozdrabniania odpadów pozrębowych,f.co najmniej1szt.siewnika 
do nasion drzew i krzewów leśnych,g.co najmniej1szt.pług aktywny z pogłębiaczem przeznaczony 
do przygotow.gleby pod odnowienia,h.co najmniej1szt.pług leśny typu LPŻ z pogłęb.przeznacz.do 
przygotow.gleby pod odnowienia,i.co najmniej1szt.sadzarki przystosowanej do zakładania mechanicznego 
upraw leśnych(iglastych i liściastych).War.ten,w zakr.osób skierow.przez wykon.do realiz.zam.,zost.uznany za 
spełniony,jeśli Wyk.wykaże, że dyspon.lub będzie dyspon.:dla Pakietu1,2,3:a)co najmniej7osob.,które ukoń.z 
wyniki.pozytyw.szkol.dopusz.do pracy z pilarką zgodnie z§21rozporzą.Min.Śr.z dnia24.08.06r.w spr.bezp.i 
hig.pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakr.gosp.leśnej(Dz.U.Nr161,poz.1141)lub posiad.odpow.im 
upraw.wyd. podst.poprz.obow.z.przep.albo odpow.im upraw.wydane w innych Państwach Członkowskich 
Unii Europ.;b)co najmniej1osobą nadz.z wykszt.leśn.wyższ.leś.śr.lubposiad.dyplom ukoń.studium 
zaw.w.świadcz.usł.na rzecz leśnictwa;c)co najmniej1oso.,która ukoń.szkol.w zakr.pracy ze środ.chem.zgo.z 
rozp.Mini.Rol.iRozw.Wsi z dnia8.05.13r.szkol.w zakr.pracy ze śr.chem.(Dz.U.z2013r.poz.554)lub 
posiad.odpowiadaj.im upraw.wydane na podst.poprz.obow.przep.kt.upraw.do prac.w kont.ze 
środk.ochr.roślin.DLA PAKIETU4:a)co najmniej1os.,która ukoń.z wynikiem pozytyw.szkol.dopuszcz.do pracy 
z pil.zg. z§21rozporzą.Mini.Śr.z dnia24.08.06r.w spr.bezp.i hig.pracy przy wykonywaniu niektórych prac z 
zakr.gosp.leśnej(Dz.U.Nr161,poz.1141)lub posiad.odpow.im upraw.wyd.na podst.poprz.obowiąz.przep.albo 
odpow.im upraw.wydane w innych PCzUE.;b)co najmniej1os.nadz.z wykszt.leśnym wyż.,leś.śr.lubposiad.dyplom 
ukoń.studium zaw.świadcz.usł.na rzecz leś.c)operat.upraw.do kiero.masz.wielooper i ciągn.zrywk.w licz.odpo.do 
licz.zgłosz.w ofer.maszyn i ciągn.,posi.potw.zdan.egz.przed kom.UrzDoz.Techupraw.do obsł.masz.wyp.w 
żur.or.posi.ważn.praw.jaz.kat.„B”

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Wszelkie istotne dla stron postanowienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 9 do SIWZ – 
odpowiednio dla Pakietu nr I, II, III załącznik 9.1 do SIWZ oraz dla Pakietu nr IV załącznik 9.2 do SIWZ. 
Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty Wykonawcy. Zamawiający przewiduje możliwość zmian 
postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w 
przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności w niej wymienionych z uwzględnieniem podanych we 
wzorze umowy warunków ich wprowadzenia.

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
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IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 23/11/2020
Czas lokalny: 09:00

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

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

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

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 23/11/2020
Czas lokalny: 09:30
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi dnia 23 listopada 2020 r. o godz. 09:30 w Nadleśnictwie Lębork (świetlica).
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert jest jawne.Otwarcie ofert dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą
https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_lebork.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 
zamówienia oraz poszczególnych części Pakietów. Wykonawcy mogą uczestniczyć w otwarciu ofert.

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:
X-XI/2021

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 potwier.braku podstaw do wyklucz.z postępow.,o których mowa w pkt6.1.oraz 
w celu potwier.speł.war.udziału w postępow.,o których mowa w pkt6.2.Wyk.będzie 
obowiąz.przedst.Zamaw.następ.ośw.i dok.(w term.wskaz.w niniej.SIWZ):a)aktu.na dzień 
skł.ofert oświad.Wyk.stanow.wstępne potwier.speł.war.udzi.w postęp.określ.w niniejszej SIWZ i 
braku pods.do wyklucz.,złożone na formul.„JEDZ”),JEDZ Wyk.sporz.,pod rygorem nieważn.,w 
post.elektr.,opatrz.kwalifik.podpisem elektron.b)dowody,że wskazane przez wyk.usł.na 
potwierdz.spełni.war.udzi.w postępow.dot.zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie dośw.zostały 
wykon.lub są wykon.należycie,Dowodami,o których mowa powyżej są referencje bądź inne dok.wystaw.przez 
podmiot,na rzecz którego usł.były wykony.,a jeżeli z uzasad.przyczyny o obiektyw.char.wykon.nie 
jest w stanie uzyskać tych dok.–oświadczenie wykonawcy.c)informację banku lub spółdzielczej kasy 
oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokośćposiadanych środków finansowych lub zdolność 
kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż1 miesiąc przed upływem terminu skł. ofert. Jeżeli z 
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uzasad.przycz.wyk.nie może złożyćdok.dot.syt.fin.lub ekonom.wymag.przez zam.,możezłożyć inny dok., który 
w wystarcz.sposób pot.speł.opis.przez zamawia.war.udzia.w post.d)odpis z właściw.rej.lub z central.ewid.i 
inform.o działal.gospod., jeżeli odręb.przepisy wymag.wpisu do rej.lub ewid., w celupotwierdz.braku 
podstaw wyklucz.na pod.art.24ust.5pkt1PZP,e)zaświ.właściw.naczel.urzęd.skarbow.potwierdz.,że 
wyk.nie zalega z opłac.poda.,wystaw.wcześniej niż3miesiące przed upł.term.skł.ofert lub inny dokument 
potwierdzający,że wykonawcazawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat 
tych należności wraz z ewentualnymiodsetkami lub grzywnami,w szczególności uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie,odroczenie lub rozłożeniena raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu,f)zaświadczeniewłaściwej terenowej jednostki organizacyjnej 
ZUS lub KRUS albo inny dokument potwierdzający,że wykonawcanie zalega z opłacaniem składek na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,wystawione nie wcześniej niż3miesiące przed upł.ter.skł.ofert lub 
inny dok.potw.,że wyk.zawarłporozum.z właśc.organem w spr.spłat tych należn. wraz z ewent.odsetkami 
lub grzywn.,w szczegól.i uzys.przewidz.prawem zwol.,odrocz.lub rozłoż.na raty zaleg.płatn.lub wstrz.w 
cał.wyk.decyzji właściw.organu,g) infor.zKRKw zakr. określonym w art.24ust.1pkt13,14i21PZPoraz,odnośnie 
skazania za wykroczenie na karęaresztu,w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie 
art.24ust.5pkt5i6PZP,wyst.nie.wcześniej niż6 miesięcy przed upł.term.skł.ofert,h)ośw.wyk.art.24 
ust.1pkt 15 PZP,i)oświadczenie wykonawcy art.24ust.1pkt22PZP,j) oświadczenie wykonawcy 
art.24ust.5pkt5i6PZP,k)oświadczenie wykonawcy art.24ust.5pkt7PZP,l)oświadczenie wykonawcy o niezaleg.z 
opł.pod.i opł.lok.,o których mowa w ust.z dnia12.01.91r.o podat.iopł.lok.(tekst jedn.Dz.U.z2018r.poz.1445z 
późn.zm.).Jeżeli Wyk.ma siedz.lub miejsce zam.poza teryt.RP zam.dok.:1)o których mowa w pkt7.1.lit.d)-
f)składa dok.lub dok.ty wystaw.w kraju,w którym ma siedzibę lub miejsce zam.,potwier.odpow.,że:(a)nie 
otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,(b)nie zalega z uiszczeniem podatków,opłat,skł.na 
ubezp.społ.lub zdrow.albo,że zawarł porozum.z właści.organem w spr.spłat tychnależn.wraz z ewent.odset.lub 
grzywn.,w szczeg.uzyskał przewidz.prawem zwoln.odrocz.lub rozłoż.na raty zaległ.płatn.lub wstrzym.w 
cał.wyk.dec.właś.organu,2)o których mowa w pkt7.1.lit.g)skł.infor.z odpowied.rejestru albo,w przyp.braku 
takiego rejestru,inny równo.dok.wydany przez wł.organ sąd.lub administr.kraju,w którym wyk.ma 
siedz.lub miejsce zamieszk.lub miejsce zamieszk.ma os.,której dot.infor.albo dok.w zakr.określ.w 
art.4ust.1pkt13,14i21PZPoraz w art.24ust.5pkt5i6PZP.

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, przysługuje odwołanie 
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wyłącznie od niezgodnej z przepisami PZP czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie PZP.
16.2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego 
stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zd. drugie 
PZP, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
16.3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
16.4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 16.2 i 16.3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w 
którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach 
stanowiących podstawę jego wniesienia.
16.5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo 
w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym.
16.6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w 
taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
16.7.Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego 
przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca 
zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w 
terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: 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:
16/10/2020
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