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Polska-Baligród: Usługi leśnictwa
2022/S 010-020576

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

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

Oficjalna nazwa: PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Baligród
Adres pocztowy: ul. Bieszczadzka 15
Miejscowość: Baligród
Kod NUTS: PL82 Podkarpackie
Kod pocztowy: 38-606
Państwo: Polska
E-mail: baligrod@krosno.lasy.gov.pl 
Tel.:  +48 134657200
Faks:  +48 134657201
Adresy internetowe:
Główny adres: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_baligrod
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_baligrod

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 Baligród w roku 2022.”
Numer referencyjny: ZG.270.1.4.2021

II.1.2) Główny kod CPV
77200000 Usługi leśnictwa

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:

14/01/2022 S10
https://ted.europa.eu/TED

1 / 19

mailto:baligrod@krosno.lasy.gov.pl
https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_baligrod
https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_baligrod


Dz.U./S S10
14/01/2022
20576-2022-PL

2 / 19

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia 1) 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 
2021 r. poz. 1275 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z
zakresu hodowli i ochrony lasu, pozyskania i zrywki drewna, szkółkarstwa, łowiectwa, gospodarki łąkowo-rolnej 
oraz utrzymania obiektów turystycznych, do wykonania na terenie Nadleśnictwa Baligród w roku 2022.
2) Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu z zakresu hodowli i 
ochrony lasu, pozyskania i zrywki drewna, szkółkarstwa, łowiectwa, gospodarki łąkowo-rolnej oraz utrzymania 
obiektów turystycznych wynikające z Załącznika nr 3 do SWZ,

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 4 984 873.40 PLN

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet I - 1.L.01/02/03; – leśnictwa: Bystre, Czarne, Jabłonki
Część nr: 1

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

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL82 Podkarpackie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren Nadleśnictwa Baligród - Leśnictwo Bystre, Czarne, Jabłonki

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 2021 r. poz. 1275 z późn. zm. – „Ustawa 
o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, pozyskania i zrywki drewna, szkółkarstwa, 
łowiectwa, gospodarki łąkowo-rolnej oraz utrzymania obiektów turystycznych, do wykonania na terenie 
Nadleśnictwa Baligród w roku 2022. 2) Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne 
ilości prac z zakresu z zakresu hodowli i ochrony lasu, pozyskania i zrywki drewna, szkółkarstwa, łowiectwa, 
gospodarki łąkowo-rolnej oraz utrzymania obiektów turystycznych wynikające z Załącznika nr 3 do SWZ, na 
który składają się: Załącznik nr 3.1. – rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji; Załącznik nr 
3.2. – układ sortymentowy pozyskania drewna; Załącznik nr 3.3. – zestawienie odległości i warunków zrywki 
drewna;
Załącznik nr 3.4. – zestawienie pozycji nieudostępnionych dla pozyskania maszynowego; Załącznik nr 3.5. 
– informacja o stosowaniu możliwych technologii pozyskania drewna; Zakresy rzeczowe zestawione w 
załącznikach nr 3.1. - 3.3. oraz 3.5. mają charakter szacunkowy. Standardy jakościowe odnoszące się do 
wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia, określa Decyzja nr 19 Dyrektora Generalnego Lasów 
Państwowych z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania „Opisu standardu technologii 
wykonawstwa prac leśnych" w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych. Określony z tej decyzji 
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 4 do SWZ (Opisu standardu 
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technologii wykonawstwa prac leśnych). 5) Opisy kodów czynności opisujących poszczególne prace leśne 
(czynności)
wchodzące w skład przedmiotu zamówienia zostały opisane w Załączniku nr 4 do SWZ. 6) Opis zasad 
procedury dokonywania odbiorów prac leśnych został zawarty w Załączniku nr 4 do SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
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”).
Przedmiotem Opcji będą takie same (analogiczne prace), jak opisane w SWZ i wycenione przez Wykonawcę 
w którejkolwiek z pozycji kosztorysu ofertowego stanowiącego część Oferty. W ramach Opcji, wedle 
wyboru Zamawiającego, mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub tylko jedna z prac wskazanych w 
SWZ i wycenionych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty. 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 potrzeby 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
3.7. 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.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet II - 2.L.04/07 Kalnica, Roztoki
Część nr: 2

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

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL82 Podkarpackie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren Nadleśnictwa Baligród - Leśnictwo Kalnica, Roztoki

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 2021 r. poz. 1275 z późn. zm. – „Ustawa 
o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, pozyskania i zrywki drewna, szkółkarstwa, 
łowiectwa, gospodarki łąkowo-rolnej oraz utrzymania obiektów turystycznych, do wykonania na terenie 
Nadleśnictwa Baligród w roku 2022. 2) Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne 
ilości prac z zakresu z zakresu hodowli i ochrony lasu, pozyskania i zrywki drewna, szkółkarstwa, łowiectwa, 
gospodarki łąkowo-rolnej oraz utrzymania obiektów turystycznych wynikające z Załącznika nr 3 do SWZ, na 
który składają się: Załącznik nr 3.1. – rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji; Załącznik nr 
3.2. – układ sortymentowy pozyskania drewna; Załącznik nr 3.3. – zestawienie odległości i warunków zrywki 
drewna;
Załącznik nr 3.4. – zestawienie pozycji nieudostępnionych dla pozyskania maszynowego; Załącznik nr 3.5. 
– informacja o stosowaniu możliwych technologii pozyskania drewna; Zakresy rzeczowe zestawione w 
załącznikach nr 3.1. - 3.3. oraz 3.5. mają charakter szacunkowy. Standardy jakościowe odnoszące się do 
wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia, określa Decyzja nr 19 Dyrektora Generalnego Lasów 
Państwowych z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania „Opisu standardu technologii 
wykonawstwa prac leśnych" w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych. Określony z tej decyzji 
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 4 do SWZ (Opisu standardu 
technologii wykonawstwa prac leśnych). 5) Opisy kodów czynności opisujących poszczególne prace leśne 
(czynności)
wchodzące w skład przedmiotu zamówienia zostały opisane w Załączniku nr 4 do SWZ. 6) Opis zasad 
procedury dokonywania odbiorów prac leśnych został zawarty w Załączniku nr 4 do SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
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”).
Przedmiotem Opcji będą takie same (analogiczne prace), jak opisane w SWZ i wycenione przez Wykonawcę 
w którejkolwiek z pozycji kosztorysu ofertowego stanowiącego część Oferty. W ramach Opcji, wedle 
wyboru Zamawiającego, mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub tylko jedna z prac wskazanych w 
SWZ i wycenionych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty. 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 potrzeby 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 
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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
3.7. 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.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet III - 3.L.05/06 Rabe, Kołonice
Część nr: 3

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

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL82 Podkarpackie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren Nadleśnictwa Baligród - Leśnictwo Rabe Kołonice

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 2021 r. poz. 1275 z późn. zm. – „Ustawa 
o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, pozyskania i zrywki drewna, szkółkarstwa, 
łowiectwa, gospodarki łąkowo-rolnej oraz utrzymania obiektów turystycznych, do wykonania na terenie 
Nadleśnictwa Baligród w roku 2022. 2) Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne 
ilości prac z zakresu z zakresu hodowli i ochrony lasu, pozyskania i zrywki drewna, szkółkarstwa, łowiectwa, 
gospodarki łąkowo-rolnej oraz utrzymania obiektów turystycznych wynikające z Załącznika nr 3 do SWZ, na 
który składają się: Załącznik nr 3.1. – rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji; Załącznik nr 
3.2. – układ sortymentowy pozyskania drewna; Załącznik nr 3.3. – zestawienie odległości i warunków zrywki 
drewna;
Załącznik nr 3.4. – zestawienie pozycji nieudostępnionych dla pozyskania maszynowego; Załącznik nr 3.5. 
– informacja o stosowaniu możliwych technologii pozyskania drewna; Zakresy rzeczowe zestawione w 
załącznikach nr 3.1. - 3.3. oraz 3.5. mają charakter szacunkowy. Standardy jakościowe odnoszące się do 
wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia, określa Decyzja nr 19 Dyrektora Generalnego Lasów 
Państwowych z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania „Opisu standardu technologii 
wykonawstwa prac leśnych" w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych. Określony z tej decyzji 
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 4 do SWZ (Opisu standardu 
technologii wykonawstwa prac leśnych). 5) Opisy kodów czynności opisujących poszczególne prace leśne 
(czynności)
wchodzące w skład przedmiotu zamówienia zostały opisane w Załączniku nr 4 do SWZ. 6) Opis zasad 
procedury dokonywania odbiorów prac leśnych został zawarty w Załączniku nr 4 do SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak

14/01/2022 S10
https://ted.europa.eu/TED

5 / 19



Dz.U./S S10
14/01/2022
20576-2022-PL

6 / 19

Opis opcji:
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”).
Przedmiotem Opcji będą takie same (analogiczne prace), jak opisane w SWZ i wycenione przez Wykonawcę 
w którejkolwiek z pozycji kosztorysu ofertowego stanowiącego część Oferty. W ramach Opcji, wedle 
wyboru Zamawiającego, mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub tylko jedna z prac wskazanych w 
SWZ i wycenionych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty. 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 potrzeby 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
3.7. 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.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet IV - 4.L.08 Żernica
Część nr: 4

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

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL82 Podkarpackie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren Nadleśnictwa Baligród - Leśnictwo Żernica

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 2021 r. poz. 1275 z późn. zm. – „Ustawa 
o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, pozyskania i zrywki drewna, szkółkarstwa, 
łowiectwa, gospodarki łąkowo-rolnej oraz utrzymania obiektów turystycznych, do wykonania na terenie 
Nadleśnictwa Baligród w roku 2022. 2) Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne 
ilości prac z zakresu z zakresu hodowli i ochrony lasu, pozyskania i zrywki drewna, szkółkarstwa, łowiectwa, 
gospodarki łąkowo-rolnej oraz utrzymania obiektów turystycznych wynikające z Załącznika nr 3 do SWZ, na 
który składają się: Załącznik nr 3.1. – rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji; Załącznik nr 
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3.2. – układ sortymentowy pozyskania drewna; Załącznik nr 3.3. – zestawienie odległości i warunków zrywki 
drewna;
Załącznik nr 3.4. – zestawienie pozycji nieudostępnionych dla pozyskania maszynowego; Załącznik nr 3.5. 
– informacja o stosowaniu możliwych technologii pozyskania drewna; Zakresy rzeczowe zestawione w 
załącznikach nr 3.1. - 3.3. oraz 3.5. mają charakter szacunkowy. Standardy jakościowe odnoszące się do 
wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia, określa Decyzja nr 19 Dyrektora Generalnego Lasów 
Państwowych z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania „Opisu standardu technologii 
wykonawstwa prac leśnych" w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych. Określony z tej decyzji 
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 4 do SWZ (Opisu standardu 
technologii wykonawstwa prac leśnych). 5) Opisy kodów czynności opisujących poszczególne prace leśne 
(czynności)
wchodzące w skład przedmiotu zamówienia zostały opisane w Załączniku nr 4 do SWZ. 6) Opis zasad 
procedury dokonywania odbiorów prac leśnych został zawarty w Załączniku nr 4 do SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
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”).
Przedmiotem Opcji będą takie same (analogiczne prace), jak opisane w SWZ i wycenione przez Wykonawcę 
w którejkolwiek z pozycji kosztorysu ofertowego stanowiącego część Oferty. W ramach Opcji, wedle 
wyboru Zamawiającego, mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub tylko jedna z prac wskazanych w 
SWZ i wycenionych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty. 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 potrzeby 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
3.7. 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.
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II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet V - 5.L.09/13 L-ctwo Bukowiec, Rajskie
Część nr: 5

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

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL82 Podkarpackie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren Nadleśnictwa Baligród - Leśnictwo Bukowiec, Rajskie

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 2021 r. poz. 1275 z późn. zm. – „Ustawa 
o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, pozyskania i zrywki drewna, szkółkarstwa, 
łowiectwa, gospodarki łąkowo-rolnej oraz utrzymania obiektów turystycznych, do wykonania na terenie 
Nadleśnictwa Baligród w roku 2022. 2) Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne 
ilości prac z zakresu z zakresu hodowli i ochrony lasu, pozyskania i zrywki drewna, szkółkarstwa, łowiectwa, 
gospodarki łąkowo-rolnej oraz utrzymania obiektów turystycznych wynikające z Załącznika nr 3 do SWZ, na 
który składają się: Załącznik nr 3.1. – rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji; Załącznik nr 
3.2. – układ sortymentowy pozyskania drewna; Załącznik nr 3.3. – zestawienie odległości i warunków zrywki 
drewna;
Załącznik nr 3.4. – zestawienie pozycji nieudostępnionych dla pozyskania maszynowego; Załącznik nr 3.5. 
– informacja o stosowaniu możliwych technologii pozyskania drewna; Zakresy rzeczowe zestawione w 
załącznikach nr 3.1. - 3.3. oraz 3.5. mają charakter szacunkowy. Standardy jakościowe odnoszące się do 
wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia, określa Decyzja nr 19 Dyrektora Generalnego Lasów 
Państwowych z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania „Opisu standardu technologii 
wykonawstwa prac leśnych" w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych. Określony z tej decyzji 
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 4 do SWZ (Opisu standardu 
technologii wykonawstwa prac leśnych). 5) Opisy kodów czynności opisujących poszczególne prace leśne 
(czynności)
wchodzące w skład przedmiotu zamówienia zostały opisane w Załączniku nr 4 do SWZ. 6) Opis zasad 
procedury dokonywania odbiorów prac leśnych został zawarty w Załączniku nr 4 do SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
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”).
Przedmiotem Opcji będą takie same (analogiczne prace), jak opisane w SWZ i wycenione przez Wykonawcę 
w którejkolwiek z pozycji kosztorysu ofertowego stanowiącego część Oferty. W ramach Opcji, wedle 
wyboru Zamawiającego, mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub tylko jedna z prac wskazanych w 
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SWZ i wycenionych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty. 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 potrzeby 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
3.7. 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.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet VI - 6.L.10/14 Leśnictwo Górzanka, Zawóz
Część nr: 6

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

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL82 Podkarpackie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren Nadleśnictwa Baligród - Leśnictwo Górzanka, Zawóz

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 2021 r. poz. 1275 z późn. zm. – „Ustawa 
o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, pozyskania i zrywki drewna, szkółkarstwa, 
łowiectwa, gospodarki łąkowo-rolnej oraz utrzymania obiektów turystycznych, do wykonania na terenie 
Nadleśnictwa Baligród w roku 2022. 2) Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne 
ilości prac z zakresu z zakresu hodowli i ochrony lasu, pozyskania i zrywki drewna, szkółkarstwa, łowiectwa, 
gospodarki łąkowo-rolnej oraz utrzymania obiektów turystycznych wynikające z Załącznika nr 3 do SWZ, na 
który składają się: Załącznik nr 3.1. – rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji; Załącznik nr 
3.2. – układ sortymentowy pozyskania drewna; Załącznik nr 3.3. – zestawienie odległości i warunków zrywki 
drewna;
Załącznik nr 3.4. – zestawienie pozycji nieudostępnionych dla pozyskania maszynowego; Załącznik nr 3.5. 
– informacja o stosowaniu możliwych technologii pozyskania drewna; Zakresy rzeczowe zestawione w 
załącznikach nr 3.1. - 3.3. oraz 3.5. mają charakter szacunkowy. Standardy jakościowe odnoszące się do 
wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia, określa Decyzja nr 19 Dyrektora Generalnego Lasów 
Państwowych z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania „Opisu standardu technologii 
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wykonawstwa prac leśnych" w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych. Określony z tej decyzji 
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 4 do SWZ (Opisu standardu 
technologii wykonawstwa prac leśnych). 5) Opisy kodów czynności opisujących poszczególne prace leśne 
(czynności)
wchodzące w skład przedmiotu zamówienia zostały opisane w Załączniku nr 4 do SWZ. 6) Opis zasad 
procedury dokonywania odbiorów prac leśnych został zawarty w Załączniku nr 4 do SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
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”).
Przedmiotem Opcji będą takie same (analogiczne prace), jak opisane w SWZ i wycenione przez Wykonawcę 
w którejkolwiek z pozycji kosztorysu ofertowego stanowiącego część Oferty. W ramach Opcji, wedle 
wyboru Zamawiającego, mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub tylko jedna z prac wskazanych w 
SWZ i wycenionych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty. 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 potrzeby 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
3.7. 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.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet VII - 7.L.11/12 Leśnictwo Wola Górzańska, Polanki
Część nr: 7

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

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
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Kod NUTS: PL82 Podkarpackie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren Nadleśnictwa Baligród - Leśnictwo Wola Górzańska, Polanki

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 2021 r. poz. 1275 z późn. zm. – „Ustawa 
o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, pozyskania i zrywki drewna, szkółkarstwa, 
łowiectwa, gospodarki łąkowo-rolnej oraz utrzymania obiektów turystycznych, do wykonania na terenie 
Nadleśnictwa Baligród w roku 2022. 2) Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne 
ilości prac z zakresu z zakresu hodowli i ochrony lasu, pozyskania i zrywki drewna, szkółkarstwa, łowiectwa, 
gospodarki łąkowo-rolnej oraz utrzymania obiektów turystycznych wynikające z Załącznika nr 3 do SWZ, na 
który składają się: Załącznik nr 3.1. – rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji; Załącznik nr 
3.2. – układ sortymentowy pozyskania drewna; Załącznik nr 3.3. – zestawienie odległości i warunków zrywki 
drewna;
Załącznik nr 3.4. – zestawienie pozycji nieudostępnionych dla pozyskania maszynowego; Załącznik nr 3.5. 
– informacja o stosowaniu możliwych technologii pozyskania drewna; Zakresy rzeczowe zestawione w 
załącznikach nr 3.1. - 3.3. oraz 3.5. mają charakter szacunkowy. Standardy jakościowe odnoszące się do 
wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia, określa Decyzja nr 19 Dyrektora Generalnego Lasów 
Państwowych z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania „Opisu standardu technologii 
wykonawstwa prac leśnych" w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych. Określony z tej decyzji 
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 4 do SWZ (Opisu standardu 
technologii wykonawstwa prac leśnych). 5) Opisy kodów czynności opisujących poszczególne prace leśne 
(czynności)
wchodzące w skład przedmiotu zamówienia zostały opisane w Załączniku nr 4 do SWZ. 6) Opis zasad 
procedury dokonywania odbiorów prac leśnych został zawarty w Załączniku nr 4 do SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
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”).
Przedmiotem Opcji będą takie same (analogiczne prace), jak opisane w SWZ i wycenione przez Wykonawcę 
w którejkolwiek z pozycji kosztorysu ofertowego stanowiącego część Oferty. W ramach Opcji, wedle 
wyboru Zamawiającego, mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub tylko jedna z prac wskazanych w 
SWZ i wycenionych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty. 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 
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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 potrzeby 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
3.7. 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.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet VIII - 8.L.15 Leśnictwo Szkółki
Część nr: 8

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

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL82 Podkarpackie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren Nadleśnictwa Baligród - Leśnictwo Szkółki

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 2021 r. poz. 1275 z późn. zm. – „Ustawa 
o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, pozyskania i zrywki drewna, szkółkarstwa, 
łowiectwa, gospodarki łąkowo-rolnej oraz utrzymania obiektów turystycznych, do wykonania na terenie 
Nadleśnictwa Baligród w roku 2022. 2) Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne 
ilości prac z zakresu z zakresu hodowli i ochrony lasu, pozyskania i zrywki drewna, szkółkarstwa, łowiectwa, 
gospodarki łąkowo-rolnej oraz utrzymania obiektów turystycznych wynikające z Załącznika nr 3 do SWZ, na 
który składają się: Załącznik nr 3.1. – rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji; Załącznik nr 
3.2. – układ sortymentowy pozyskania drewna; Załącznik nr 3.3. – zestawienie odległości i warunków zrywki 
drewna;
Załącznik nr 3.4. – zestawienie pozycji nieudostępnionych dla pozyskania maszynowego; Załącznik nr 3.5. 
– informacja o stosowaniu możliwych technologii pozyskania drewna; Zakresy rzeczowe zestawione w 
załącznikach nr 3.1. - 3.3. oraz 3.5. mają charakter szacunkowy. Standardy jakościowe odnoszące się do 
wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia, określa Decyzja nr 19 Dyrektora Generalnego Lasów 
Państwowych z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania „Opisu standardu technologii 
wykonawstwa prac leśnych" w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych. Określony z tej decyzji 
szczegółowy opis standardu technologii wykonywania poszczególnych prac leśnych (czynności) wchodzących 
w skład przedmiotu zamówienia stanowił podstawę określenia wymagań jakościowych odnoszących się do 
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elementów składających się na przedmiot zamówienia zawartych w Załączniku nr 4 do SWZ (Opisu standardu 
technologii wykonawstwa prac leśnych). 5) Opisy kodów czynności opisujących poszczególne prace leśne 
(czynności)
wchodzące w skład przedmiotu zamówienia zostały opisane w Załączniku nr 4 do SWZ. 6) Opis zasad 
procedury dokonywania odbiorów prac leśnych został zawarty w Załączniku nr 4 do SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
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”).
Przedmiotem Opcji będą takie same (analogiczne prace), jak opisane w SWZ i wycenione przez Wykonawcę 
w którejkolwiek z pozycji kosztorysu ofertowego stanowiącego część Oferty. W ramach Opcji, wedle 
wyboru Zamawiającego, mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub tylko jedna z prac wskazanych w 
SWZ i wycenionych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty. 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 potrzeby 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
3.7. 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.

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.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
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Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 207-542076

IV.2.8) Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

IV.2.9) Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia 
informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Część nr: I

Nazwa:
Pakiet I - 1.L.01/02/03 Leśnictwo Bystre, Czarne, Jabłonki

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
22/12/2021

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Usługi gastronomiczne, hotelarskie i leśne Mariusz Różycki
Krajowy numer identyfikacyjny: 6771466923
Adres pocztowy: Baligród
Miejscowość: Baligród
Kod NUTS: PL82 Podkarpackie
Kod pocztowy: 38-606
Państwo: Polska
E-mail: umariusza@o2.pl 
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Usługi Leśne Dariusz Jarema
Krajowy numer identyfikacyjny: 6881275578
Adres pocztowy: Hoczew
Miejscowość: Zahoczewie
Kod NUTS: PL82 Podkarpackie
Kod pocztowy: 38-604
Państwo: Polska
E-mail: darekjarema@o2.pl 
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
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Oficjalna nazwa: Alfred Kowalski Usługi Leśne
Krajowy numer identyfikacyjny: 6881181469
Adres pocztowy: ul. Partyzantów 1/1
Miejscowość: Baligród
Kod NUTS: PL82 Podkarpackie
Kod pocztowy: 38-606
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 2 036 601.36 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 2 037 283.50 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Część nr: II

Nazwa:
2.L.04/07 Leśnictwo Kalnica, Roztoki

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
30/12/2021

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Usługi Leśne Dariusz Górka
Krajowy numer identyfikacyjny: 6881037028
Adres pocztowy: ul. Wojska Polskiego 1/3
Miejscowość: Baligród
Kod NUTS: PL82 Podkarpackie
Kod pocztowy: 38-606
Państwo: Polska
E-mail: dariuszgoorka@wp.pl 
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
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Oficjalna nazwa: Zakład Usług Leśnych Andrzej Lubas
Krajowy numer identyfikacyjny: 6871004524
Adres pocztowy: Kalnica 8
Miejscowość: Tarnawa Dolna
Kod NUTS: PL82 Podkarpackie
Kod pocztowy: 38-516
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 743 486.80 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 744 709.40 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa
Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom:
pozyskanie i zrywka drewna

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Część nr: III

Nazwa:
3.L.05/06 Leśnictwo Rabe Kołonice

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie

V.1) Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty 
lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Część nr: IV

Nazwa:
Pakiet IV -4.L.08 Leśnictwo Żernica

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie

V.1) Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty 
lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Część nr: V

Nazwa:
Pakiet V - 5.L.09/13 Leśnictwo Bukowiec, Rajskie

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
28/12/2021

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
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Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Zakład Usług Leśnych Józef Hryniak
Krajowy numer identyfikacyjny: 6881068023
Adres pocztowy: Polańczyk
Miejscowość: Bukowiec 2
Kod NUTS: PL82 Podkarpackie
Kod pocztowy: 38-610
Państwo: Polska
E-mail: jozef.hryniak@interia.pl 
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 203 206.76 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 202 880.50 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa
Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom:
pozyskanie drewna

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Część nr: VI

Nazwa:
Pakiet VI - 6.L.10/14 Leśnictwo Górzanka , Zawóz

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie

V.1) Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty 
lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Część nr: VII

Nazwa:
Pakiet VII - 7.L.11/12 Wola Górzańska , Polanki

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie

V.1) Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty 
lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Część nr: VIII

Nazwa:
Pakiet VIII - 8.L.15 Leśnictwo Szkółki
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Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie

V.1) Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty 
lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3) Informacje dodatkowe:

„Wykonanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Baligród w roku 2022”w częściach III, 
IV,VI, VII, VIII Postępowanie zostało unieważnione na podstawie przepisów
1) art. 255 ust. 1 pkt 1 – dot. części VI – 6.L.10/14 Leśnictwo Górzanka i Zawóz oraz części VIII – 8.L.15 
Leśnictwo Szkółki
2) art. 255 ust. 1 pkt 3 – dot. części III – 3.L.05/06 Leśnictwo Rabe, Kołonice, części IV 4.L.08 – Leśnictwo 
Żernica, części VII – 7.L.11/12 Leśnictwo Wola Górzańska, Polanki
UZASADNIENIE:
Ad. 1) art. 255 ust. 1 pkt 1 – dot. części VI – 6.L.10/14 Leśnictwo Górzanka i Zawóz oraz części VIII – 8.L.15 
Leśnictwo Szkółki w postępowaniu w części VI i VIII nie złożono żadnej oferty.
Ad. 2) art. 255 ust. 1 pkt 3 – dot. części III – 3.L.05/06 Leśnictwo Rabe, Kołonice, części IV 4.L.08 – Leśnictwo 
Żernica, części VII – 7.L.11/12 Leśnictwo Wola Górzańska, Polanki
Oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 
zamówienia.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Nadleśnictwo Baligród
Adres pocztowy: ul. Bieszczadzka 15
Miejscowość: Baligród
Kod pocztowy: 38-606
Państwo: Polska
E-mail: baligrod@krosno.lasy.gov.pl 
Tel.:  +48 134657200

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
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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.
19.3. 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.
19.4. 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).
19.5. 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.
19.6. 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.
19.7. 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. .

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

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/01/2022
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