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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:508196-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Augustów: Usługi leśnictwa
2020/S 208-508196

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Oficjalna nazwa: Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Augustów
Adres pocztowy: ul. Turystyczna 19
Miejscowość: Augustów
Kod NUTS: PL843 Suwalski
Kod pocztowy: 16-300
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Wojciech Szostak
E-mail: augustow@bialystok.lasy.gov.pl 
Tel.:  +48 876439900
Faks:  +48 876443576
Adresy internetowe:
Główny adres: https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_bialystok/nadl_augustow/zamowienia_publiczne

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

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: jednostka organizacyjna Skarbu Państwa nieposiadająca osobowości prawnej – Lasy Państwowe

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Skarb Państwa – PGL Lasy Państwowe.

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

II.1.1) Nazwa:
„Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Augustów w roku 2021.”
Numer referencyjny: S.270.4.22.2020

II.1.2) Główny kod CPV
77200000 Usługi leśnictwa

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi
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II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6ust. 
1pkt. 1ustawy z dnia 28.09.991 r. o lasach(tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r., poz. 1463 z późn. zm. – „Ustawa 
o lasach”)obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu ochrony przeciwpożarowej,pozyskania 
i zrywki drewna oraz łowiectwa,prac szkółkarskich na szkółce leśnej,utrzymania obiektów 
leśnych,zadrzewień,nasiennictwa i selekcji,ubocznego użytkowania lasu oraz gospodarki łąkowo-rolnej do 
wykonania na terenie Nadleśnictwa Augustów w roku 2021.Szczegółowy opis technologii wykonywania 
poszczególnych prac leśnych (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia został zawarty w zał 
nr 4 do SIWZ.Zakresy rzeczowe zestawione w zał nr3.1.-3.3 mają charakter szacunkowy.Miejscem realizacji 
przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Augustów.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 7 780 114.11 PLN

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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet I - Leśnictwa: Lipowiec, Studzieniczne, Czarny Bród, Sajenek.
Część nr: Pakiet I

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
77200000 Usługi leśnictwa
77210000 Usługi pozyskiwania drewna
77211000 Usługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewna
77211100 Usługi cięcia drewna
77211200 Transport dłużyc na terenie lasów
77211300 Usługi selekcji drzew
77211400 Usługi wycinania drzew
77211500 Usługi pielęgnacji drzew
77211600 Sadzenie drzew
77230000 Usługi doraźne dotyczące leśnictwa
77231000 Usługi gospodarki leśnej
77231200 Usługi zwalczania szkodników leśnych
77231600 Usługi zalesiania
75251120 Usługi ochrony przeciwpożarowej lasów
77600000 Usługi myśliwskie
77100000 Usługi rolnicze

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL84 Podlaskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Augustów w 
leśnictwach: Lipowiec, Studzieniczne, Czarny Bród, Sajenek.

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 2020 r., poz. 1463 z późn. zm. – „Ustawa o 
lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki 
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drewna oraz łowiectwa, prac szkółkarskich na szkółce leśnej, utrzymania obiektów leśnych, zadrzewień, 
nasiennictwa i selekcji, ubocznego użytkowania lasu oraz gospodarki łąkowo - rolnej do wykonania na terenie 
Nadleśnictwa Augustów w roku 2021 w leśnictwach: Lipowiec, Studzieniczne, Czarny Bród, Sajenek.
Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, 
ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz utrzymania obiektów leśnych, zadrzewień, 
nasiennictwa, selekcji, ubocznego użytkowania lasu, prac szkółkarskich na szkółce leśnej, łowiectwa oraz 
gospodarki łąkowo -rolnej wynikające z załącznika nr 3 do SIWZ, na który składają się:
— załącznik nr 3.1. – rozmiar prac według grup czynności - dla Pakietu I,
— załącznik nr 3.2. – układ sortymentowy pozyskania drewna -dla Pakietu I,
— załącznik nr 3.3. – zestawienie stopni trudności i współczynników utrudnień pozyskania oraz stref i odległości 
zrywki -dla Pakietu I,
— załącznik nr 3.4. – zestawienie pozycji nieudostępnionych dla pozyskania maszynowego -dla Pakietu I,
— załącznik nr 3.5. – informacja o stosowaniu możliwych technologii pozyskania drewna -dla Pakietu I.
Zakresy rzeczowe zestawione w załącznikach nr 3.1. - 3.3. mają charakter szacunkowy. Szczegółowy 
opis technologii wykonywania poszczególnych prac leśnych (czynności) wchodzących w skład przedmiotu 
zamówienia został zawarty w załączniku nr 4 do SIWZ. Opisy kodów czynności opisujących poszczególne prace 
leśne (czynności) wchodzące w skład przedmiotu zamówienia zostały opisane w załączniku nr 4 do SIWZ. Opis 
zasad procedury dokonywania odbiorów prac leśnych został zawarty w załączniku nr 4 do SIWZ.
W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, oprócz przepisów prawa obowiązujących na terenie RP, 
Wykonawca będzie obowiązany do stosowania i przestrzegania obowiązków i zasad wynikających z niżej 
wymienionych dokumentów:
— „Zasady hodowli lasu”–wprowadzone zarządzeniem Nr 53 DGLP z dnia 21 listopada 2011 r.,
— „Instrukcja ochrony lasu”–wprowadzona zarządzeniem nr 57 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z 
dnia 22 listopada 2011 r.,
— „Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu podstawowych prac z zakresu gosp. leśnej”–
wprowadzona zarządzeniem Nr 36 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 20 kwietnia 2012 r.,
— „Instrukcja ochrony przeciwpożarowej lasu”-wprowadzona zarządzeniem Nr 54 Dyrektora Generalnego 
Lasów Państwowych z dnia 21.11.2011 r.,
— zarządzenie nr 40 DGLP z dnia 6.10.2011 r. w sprawie wprowadzenia ramowego wykazu prac 
wykonywanych przez co najmniej dwie osoby (zn. spr. GB-021-2/2011),
— zarządzenie nr 66 DGLP z dnia 7.11.2019 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych pod nazwą „Zasady 
Użytkowania Lasu” w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych (znak: ZM.7603.13.2019),
— Zasady, kryteria i standardy zrównoważonej gospodarki leśnej FSC (Forest Stewardship Council) oraz PEFC 
Council (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes).
Wykonawca obowiązany będzie przestrzegać przy realizacji przedmiotu zamówienia warunki techniczne na 
surowiec drzewny zgodnie z zarządzeniem nr 51 z dnia 30 września 2019 r. w spr wprowadzenia warunków 
techn. stosowanych w obrocie surowcem drzewnym w PGL LP.
Dokumentacja dostępna jest na stronie: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_augustow

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: 1 993 607.62 PLN

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

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy 
obejmujący czynności takie same (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, wedle wyboru Zamawiającego, mogą zostać 
zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SIWZ (i wycenionych 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 w ilości stanowiącej równowartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie 
z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 12, 12A do SIWZ. 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.Zlecanie prac będących przedmiotem Opcji, ich odbiór, 
ustalenie wartości tych prac, uiszczanie zapłaty oraz odpowiedzialność za ich niewykonanie lub nienależyte 
wykonanie, w tym odpowiedzialność w postaci kar umownych, jak również realizacja uprawnień Zamawiającego 
wynikających z Umowy, w tym realizacja prawa do Odwołania Zlecenia i prawa do odstąpienia od Umowy 
następować będzie na analogicznych zasadach, jak w przypadku prac będących Przedmiotem Umowy.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Kryteria oceny ofert - dot. pkt II.2.5 niniejszego ogłoszenia: 1) Cena-60 %, 2) Samodzielna realizacja 
kluczowych elementów(części)zamówienia–40 %. Wadium: 50 000,00zł. Szczegóły określa SIWZ. Zamawiający 
przewiduje możliwość udzielenia zam, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP, w okresie 3 lat od dnia 
udzielenia zamówienia podstawowego. Zamawiający będzie stos. art. 24aa ust. 1 i 2 PZP.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet II - Leśnictwa: Żyliny, Brzozowe Grądy, Jastrzębna, Kozi Rynek, Jesionowo, Wilcze Bagno.
Część nr: Pakiet II

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
77200000 Usługi leśnictwa
77210000 Usługi pozyskiwania drewna
77211000 Usługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewna
77211100 Usługi cięcia drewna
77211200 Transport dłużyc na terenie lasów
77211300 Usługi selekcji drzew
77211400 Usługi wycinania drzew
77211500 Usługi pielęgnacji drzew
77211600 Sadzenie drzew
77230000 Usługi doraźne dotyczące leśnictwa
77231000 Usługi gospodarki leśnej
77231200 Usługi zwalczania szkodników leśnych
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77231600 Usługi zalesiania
75251120 Usługi ochrony przeciwpożarowej lasów
77600000 Usługi myśliwskie
77100000 Usługi rolnicze

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL84 Podlaskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Augustów w 
leśnictwach: Żyliny, Brzozowe Grądy, Jastrzębna, Kozi Rynek, Jesionowo, Wilcze Bagno.

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 2020 r., poz. 1463 z późn. zm. – „Ustawa o 
lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki 
drewna oraz łowiectwa, prac szkółkarskich na szkółce leśnej, utrzymania obiektów leśnych, zadrzewień, 
nasiennictwa i selekcji, ubocznego użytkowania lasu oraz gospodarki łąkowo - rolnej do wykonania na 
terenie Nadleśnictwa Augustów w roku 2021 w leśnictwach Żyliny, Brzozowe Grądy, Jastrzębna, Kozi Rynek, 
Jesionowo, Wilcze Bagno.
Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, 
ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz utrzymania obiektów leśnych, zadrzewień, 
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nasiennictwa, selekcji, ubocznego użytkowania lasu, prac szkółkarskich na szkółce leśnej, łowiectwa oraz 
gospodarki łąkowo -rolnej wynikające z załącznika nr 3 do SIWZ, na który składają się:
— załącznik nr 3.1. – rozmiar prac według grup czynności -dla Pakietu II,
— załącznik nr 3.2. – układ sortymentowy pozyskania drewna - dla Pakietu II,
— załącznik nr 3.3. – zestawienie stopni trudności i współczynników utrudnień pozyskania oraz stref i odległości 
zrywki - dla Pakietu II,
— załącznik nr 3.4. – zestawienie pozycji nieudostępnionych dla pozyskania maszynowego -dla Pakietu II,
— załącznik nr 3.5. – informacja o stosowaniu możliwych technologii pozyskania drewna - dla Pakietu II.
Zakresy rzeczowe zestawione w załącznikach nr 3.1. - 3.3. mają charakter szacunkowy.
Szczegółowy opis technologii wykonywania poszczególnych prac leśnych (czynności) wchodzących w skład 
przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 4 do SIWZ.
Opisy kodów czynności opisujących poszczególne prace leśne (czynności) wchodzące w skład przedmiotu 
zamówienia zostały opisane w załączniku nr 4 do SIWZ.
Opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac leśnych został zawarty w załączniku nr 4 do SIWZ.
W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, oprócz przepisów prawa obowiązujących na terenie RP, 
Wykonawca będzie obowiązany do stosowania i przestrzegania obowiązków i zasad wynikających z niżej 
wymienionych dokumentów:
— „Zasady hodowli lasu”–wprowadzone zarządzeniem Nr 53 DGLP z dnia 21 listopada 2011 r.,
— „Instrukcja ochrony lasu”–wprowadzona zarządzeniem nr 57 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z 
dnia 22 listopada 2011 r.,
— „Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu podstawowych prac z zakresu gosp. leśnej”–
wprowadzona zarządzeniem Nr 36 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 20 kwietnia 2012 r.,
— „Instrukcja ochrony przeciwpożarowej lasu”-wprowadzona zarządzeniem Nr 54 Dyrektora Generalnego 
Lasów Państwowych z dnia 21.11.2011 r.,
— zarządzenie nr 40 DGLP z dnia 6.10.2011 r. w sprawie wprowadzenia ramowego wykazu prac 
wykonywanych przez co najmniej dwie osoby (zn. spr. GB-021-2/2011),
— zarządzenie nr 66 DGLP z dnia 7.11.2019 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych pod nazwą „Zasady 
Użytkowania Lasu” w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych (znak: ZM.7603.13.2019),
— Zasady, kryteria i standardy zrównoważonej gospodarki leśnej FSC (Forest Stewardship Council) oraz PEFC 
Council (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes).
Wykonawca obowiązany będzie przestrzegać przy realizacji przedmiotu zamówienia warunki techniczne na 
surowiec drzewny zgodnie z zarządzeniem nr 51 z dnia 30 września 2019 r. w spr wprowadzenia warunków 
techn. stosowanych w obrocie surowcem drzewnym w PGL LP.
Dokumentacja dostępna jest na stronie: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_augustow

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: 2 321 731.44 PLN

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

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
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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 takie same (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, wedle wyboru Zamawiającego, mogą zostać 
zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SIWZ (i wycenionych 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 w ilości stanowiącej równowartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie 
z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 12, 12A do SIWZ. 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.Zlecanie prac będących przedmiotem Opcji, ich odbiór, 
ustalenie wartości tych prac, uiszczanie zapłaty oraz odpowiedzialność za ich niewykonanie lub nienależyte 
wykonanie, w tym odpowiedzialność w postaci kar umownych, jak również realizacja uprawnień Zamawiającego 
wynikających z Umowy, w tym realizacja prawa do Odwołania Zlecenia i prawa do odstąpienia od Umowy 
następować będzie na analogicznych zasadach, jak w przypadku prac będących Przedmiotem Umowy.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Kryteria oceny ofert - dot. pkt II.2.5 niniejszego ogłoszenia:1) Cena-60 %, 2) Samodzielna realizacja kluczowych 
elementów(części)zamówienia–40 %. Wadium: 60 000,00zł.Szczegóły określa SIWZ. Zamawiający przewiduje 
możliwość udzielenia zam, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia 
zamówienia podstawowego. Zamawiający będzie stos. art. 24aa ust. 1 i 2 PZP.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet IIIA – Leśnictwo: Bargłów.
Część nr: Pakiet IIIA

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
77200000 Usługi leśnictwa
77210000 Usługi pozyskiwania drewna
77211000 Usługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewna
77211100 Usługi cięcia drewna
77211200 Transport dłużyc na terenie lasów
77211300 Usługi selekcji drzew
77211400 Usługi wycinania drzew
77211500 Usługi pielęgnacji drzew
77211600 Sadzenie drzew
77230000 Usługi doraźne dotyczące leśnictwa
77231000 Usługi gospodarki leśnej
77231200 Usługi zwalczania szkodników leśnych
77231600 Usługi zalesiania
75251120 Usługi ochrony przeciwpożarowej lasów
77600000 Usługi myśliwskie
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77100000 Usługi rolnicze

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL84 Podlaskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Augustów w leśnictwie 
Bargłów.

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 2020 r., poz. 1463 z późn. zm. – „Ustawa o 
lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki 
drewna oraz łowiectwa, prac szkółkarskich na szkółce leśnej, utrzymania obiektów leśnych, zadrzewień, 
nasiennictwa i selekcji, ubocznego użytkowania lasu oraz gospodarki łąkowo - rolnej do wykonania na terenie 
Nadleśnictwa Augustów w roku 2021 w leśnictwie Bargłów.
Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, 
ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz utrzymania obiektów leśnych, zadrzewień, 
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nasiennictwa, selekcji, ubocznego użytkowania lasu, prac szkółkarskich na szkółce leśnej, łowiectwa oraz 
gospodarki łąkowo -rolnej wynikające z załącznika nr 3 do SIWZ, na który składają się:
— załącznik nr 3.1. – rozmiar prac według grup czynności - dla Pakietu IIIA,
— załącznik nr 3.2. – układ sortymentowy pozyskania drewna -dla Pakietu IIIA,
— załącznik nr 3.3. – zestawienie stopni trudności i współczynników utrudnień pozyskania oraz stref i odległości 
zrywki - dla Pakietu IIIA,
— załącznik nr 3.4. – zestawienie pozycji nieudostępnionych dla pozyskania maszynowego - dla Pakietu IIIA,
— załącznik nr 3.5. – informacja o stosowaniu możliwych technologii pozyskania drewna - dla Pakietu IIIA.
Zakresy rzeczowe zestawione w załącznikach nr 3.1. - 3.3. mają charakter szacunkowy.
Szczegółowy opis technologii wykonywania poszczególnych prac leśnych (czynności) wchodzących w skład 
przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 4 do SIWZ.
Opisy kodów czynności opisujących poszczególne prace leśne (czynności) wchodzące w skład przedmiotu 
zamówienia zostały opisane w załączniku nr 4 do SIWZ.
Opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac leśnych został zawarty w załączniku nr 4 do SIWZ.
W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, oprócz przepisów prawa obowiązujących na terenie RP, 
Wykonawca będzie obowiązany do stosowania i przestrzegania obowiązków i zasad wynikających z niżej 
wymienionych dokumentów:
— „Zasady hodowli lasu”–wprowadzone zarządzeniem Nr 53 DGLP z dnia 21 listopada 2011 r.,
— „Instrukcja ochrony lasu”–wprowadzona zarządzeniem nr 57 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z 
dnia 22 listopada 2011 r.,
— „Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu podstawowych prac z zakresu gosp. leśnej”–
wprowadzona zarządzeniem Nr 36 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 20 kwietnia 2012 r.,
— „Instrukcja ochrony przeciwpożarowej lasu”-wprowadzona zarządzeniem Nr 54 Dyrektora Generalnego 
Lasów Państwowych z dnia 21.11.2011 r.,
— zarządzenie nr 40 DGLP z dnia 6.10.2011 r. w sprawie wprowadzenia ramowego wykazu prac 
wykonywanych przez co najmniej dwie osoby (zn. spr. GB-021-2/2011),
— zarządzenie nr 66 DGLP z dnia 7.11.2019 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych pod nazwą „Zasady 
Użytkowania Lasu” w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych (znak: ZM.7603.13.2019),
— Zasady, kryteria i standardy zrównoważonej gospodarki leśnej FSC (Forest Stewardship Council) oraz PEFC 
Council (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes).
Wykonawca obowiązany będzie przestrzegać przy realizacji przedmiotu zamówienia warunki techniczne na 
surowiec drzewny zgodnie z zarządzeniem nr 51 z dnia 30 września 2019 r. w spr wprowadzenia warunków 
techn. stosowanych w obrocie surowcem drzewnym w PGL LP.
Dokumentacja dostępna jest na stronie: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_augustow

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: 472 516.16 PLN

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

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
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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 takie same (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, wedle wyboru Zamawiającego, mogą zostać 
zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SIWZ (i wycenionych 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 w ilości stanowiącej równowartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie 
z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 12, 12A do SIWZ. 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.Zlecanie prac będących przedmiotem Opcji, ich odbiór, 
ustalenie wartości tych prac, uiszczanie zapłaty oraz odpowiedzialność za ich niewykonanie lub nienależyte 
wykonanie, w tym odpowiedzialność w postaci kar umownych, jak również realizacja uprawnień Zamawiającego 
wynikających z Umowy, w tym realizacja prawa do Odwołania Zlecenia i prawa do odstąpienia od Umowy 
następować będzie na analogicznych zasadach, jak w przypadku prac będących Przedmiotem Umowy.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Kryteria oceny ofert - dot. pkt II.2.5 niniejszego ogłoszenia: 1) Cena-60 %, 2) Samodzielna realizacja 
kluczowych elementów(części)zamówienia–40 %. Wadium: 10 000,00zł. Szczegóły określa SIWZ. Zamawiający 
przewiduje możliwość udzielenia zam, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP, w okresie 3 lat od dnia 
udzielenia zamówienia podstawowego. Zamawiający będzie stos. art. 24aa ust. 1 i 2 PZP.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet IIIB – Leśnictwa: Białobrzegi, Długie, Kolnica.
Część nr: Pakiet IIIB

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
77200000 Usługi leśnictwa
77210000 Usługi pozyskiwania drewna
77211000 Usługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewna
77211100 Usługi cięcia drewna
77211200 Transport dłużyc na terenie lasów
77211300 Usługi selekcji drzew
77211400 Usługi wycinania drzew
77211500 Usługi pielęgnacji drzew
77211600 Sadzenie drzew
77230000 Usługi doraźne dotyczące leśnictwa
77231000 Usługi gospodarki leśnej
77231200 Usługi zwalczania szkodników leśnych
77231600 Usługi zalesiania
75251120 Usługi ochrony przeciwpożarowej lasów
77600000 Usługi myśliwskie
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77100000 Usługi rolnicze

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL84 Podlaskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Augustów w 
leśnictwach: Białobrzegi, Długie, Kolnica.

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 2020 r., poz. 1463 z późn. zm. – „Ustawa o 
lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki 
drewna oraz łowiectwa, prac szkółkarskich na szkółce leśnej, utrzymania obiektów leśnych, zadrzewień, 
nasiennictwa i selekcji, ubocznego użytkowania lasu oraz gospodarki łąkowo - rolnej do wykonania na terenie 
Nadleśnictwa Augustów w roku 2021 w leśnictwach:Białobrzegi, Długie, Kolnica.
Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, 
ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz utrzymania obiektów leśnych, zadrzewień, 
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nasiennictwa, selekcji, ubocznego użytkowania lasu, prac szkółkarskich na szkółce leśnej, łowiectwa oraz 
gospodarki łąkowo -rolnej wynikające z załącznika nr 3 do SIWZ, na który składają się:
— załącznik nr 3.1. – rozmiar prac według grup czynności - dla Pakietu IIIB,
— załącznik nr 3.2. – układ sortymentowy pozyskania drewna -dla Pakietu IIIB,
— załącznik nr 3.3. – zestawienie stopni trudności i współczynników utrudnień pozyskania oraz stref i odległości 
zrywki - dla Pakietu IIIB,
— załącznik nr 3.4. – zestawienie pozycji nieudostępnionych dla pozyskania maszynowego -dla Pakietu IIIB,
— załącznik nr 3.5. – informacja o stosowaniu możliwych technologii pozyskania drewna - dla Pakietu IIIB.
Zakresy rzeczowe zestawione w załącznikach nr 3.1. - 3.3. mają charakter szacunkowy.
Szczegółowy opis technologii wykonywania poszczególnych prac leśnych (czynności) wchodzących w skład 
przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 4 do SIWZ.
Opisy kodów czynności opisujących poszczególne prace leśne (czynności) wchodzące w skład przedmiotu 
zamówienia zostały opisane w załączniku nr 4 do SIWZ.
Opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac leśnych został zawarty w załączniku nr 4 do SIWZ.
W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, oprócz przepisów prawa obowiązujących na terenie RP, 
Wykonawca będzie obowiązany do stosowania i przestrzegania obowiązków i zasad wynikających z niżej 
wymienionych dokumentów:
— „Zasady hodowli lasu”–wprowadzone zarządzeniem Nr 53 DGLP z dnia 21 listopada 2011 r.,
— „Instrukcja ochrony lasu”–wprowadzona zarządzeniem nr 57 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z 
dnia 22 listopada 2011 r.,
— „Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu podstawowych prac z zakresu gosp. leśnej”–
wprowadzona zarządzeniem Nr 36 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 20 kwietnia 2012 r.,
— „Instrukcja ochrony przeciwpożarowej lasu”-wprowadzona zarządzeniem Nr 54 Dyrektora Generalnego 
Lasów Państwowych z dnia 21.11.2011 r.,
— zarządzenie nr 40 DGLP z dnia 6.10.2011 r. w sprawie wprowadzenia ramowego wykazu prac 
wykonywanych przez co najmniej dwie osoby (zn. spr. GB-021-2/2011),
— zarządzenie nr 66 DGLP z dnia 7.11.2019 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych pod nazwą „Zasady 
Użytkowania Lasu” w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych (znak: ZM.7603.13.2019),
— Zasady, kryteria i standardy zrównoważonej gospodarki leśnej FSC (Forest Stewardship Council) oraz PEFC 
Council (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes).
Wykonawca obowiązany będzie przestrzegać przy realizacji przedmiotu zamówienia warunki techniczne na 
surowiec drzewny zgodnie z zarządzeniem nr 51 z dnia 30 września 2019 r. w spr wprowadzenia warunków 
techn. stosowanych w obrocie surowcem drzewnym w PGL LP.
Dokumentacja dostępna jest na stronie: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_augustow

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: 1 451 061.99 PLN

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

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
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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 takie same (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, wedle wyboru Zamawiającego, mogą zostać 
zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SIWZ (i wycenionych 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 w ilości stanowiącej równowartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie 
z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 12, 12A do SIWZ. 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.Zlecanie prac będących przedmiotem Opcji, ich odbiór, 
ustalenie wartości tych prac, uiszczanie zapłaty oraz odpowiedzialność za ich niewykonanie lub nienależyte 
wykonanie, w tym odpowiedzialność w postaci kar umownych, jak również realizacja uprawnień Zamawiającego 
wynikających z Umowy, w tym realizacja prawa do Odwołania Zlecenia i prawa do odstąpienia od Umowy 
następować będzie na analogicznych zasadach, jak w przypadku prac będących Przedmiotem Umowy.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Kryteria oceny ofert - dot. pkt II.2.5 niniejszego ogłoszenia: 1) Cena-60 %, 2) Samodzielna realizacja 
kluczowych elementów(części)zamówienia–40 %. Wadium: 40 000,00zł. Szczegóły określa SIWZ. Zamawiający 
przewiduje możliwość udzielenia zam, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP, w okresie 3 lat od dnia 
udzielenia zamówienia podstawowego. Zamawiający będzie stos. art. 24aa ust. 1 i 2 PZP.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet IV – Leśnictwa: Sztabin, Jaminy, Klonowo.
Część nr: Pakiet IV

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
77200000 Usługi leśnictwa
77210000 Usługi pozyskiwania drewna
77211000 Usługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewna
77211100 Usługi cięcia drewna
77211200 Transport dłużyc na terenie lasów
77211300 Usługi selekcji drzew
77211400 Usługi wycinania drzew
77211500 Usługi pielęgnacji drzew
77211600 Sadzenie drzew
77230000 Usługi doraźne dotyczące leśnictwa
77231000 Usługi gospodarki leśnej
77231200 Usługi zwalczania szkodników leśnych
77231600 Usługi zalesiania
75251120 Usługi ochrony przeciwpożarowej lasów
77600000 Usługi myśliwskie
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77100000 Usługi rolnicze

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL84 Podlaskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Augustów w 
leśnictwach:Sztabin, Jaminy, Klonowo.

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 2020 r., poz. 1463 z późn. zm. – „Ustawa o 
lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki 
drewna oraz łowiectwa, prac szkółkarskich na szkółce leśnej, utrzymania obiektów leśnych, zadrzewień, 
nasiennictwa i selekcji, ubocznego użytkowania lasu oraz gospodarki łąkowo - rolnej do wykonania na terenie 
Nadleśnictwa Augustów w roku 2021 w leśnictwach Sztabin, Jaminy, Klonowo.
Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, 
ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz utrzymania obiektów leśnych, zadrzewień, 
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nasiennictwa, selekcji, ubocznego użytkowania lasu, prac szkółkarskich na szkółce leśnej, łowiectwa oraz 
gospodarki łąkowo -rolnej wynikające z załącznika nr 3 do SIWZ, na który składają się:
— załącznik nr 3.1. – rozmiar prac według grup czynności - dla Pakietu IV,
— załącznik nr 3.2. – układ sortymentowy pozyskania drewna -dla Pakietu IV,
— załącznik nr 3.3. – zestawienie stopni trudności i współczynników utrudnień pozyskania oraz stref i odległości 
zrywki - dla Pakietu IV,
— załącznik nr 3.4. – zestawienie pozycji nieudostępnionych dla pozyskania maszynowego - dla Pakietu IV,
— załącznik nr 3.5. – informacja o stosowaniu możliwych technologii pozyskania drewna - dla Pakietu IV,.
Zakresy rzeczowe zestawione w załącznikach nr 3.1. - 3.3. mają charakter szacunkowy.
Szczegółowy opis technologii wykonywania poszczególnych prac leśnych (czynności) wchodzących w skład 
przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 4 do SIWZ.
Opisy kodów czynności opisujących poszczególne prace leśne (czynności) wchodzące w skład przedmiotu 
zamówienia zostały opisane w załączniku nr 4 do SIWZ.
Opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac leśnych został zawarty w załączniku nr 4 do SIWZ.
W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, oprócz przepisów prawa obowiązujących na terenie RP, 
Wykonawca będzie obowiązany do stosowania i przestrzegania obowiązków i zasad wynikających z niżej 
wymienionych dokumentów:
— „Zasady hodowli lasu”–wprowadzone zarządzeniem Nr 53 DGLP z dnia 21 listopada 2011 r.,
— „Instrukcja ochrony lasu”–wprowadzona zarządzeniem nr 57 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z 
dnia 22 listopada 2011 r.,
— „Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu podstawowych prac z zakresu gosp. leśnej”–
wprowadzona zarządzeniem Nr 36 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 20 kwietnia 2012 r.,
— „Instrukcja ochrony przeciwpożarowej lasu”-wprowadzona zarządzeniem Nr 54 Dyrektora Generalnego 
Lasów Państwowych z dnia 21.11.2011 r.,
— zarządzenie nr 40 DGLP z dnia 6.10.2011 r. w sprawie wprowadzenia ramowego wykazu prac 
wykonywanych przez co najmniej dwie osoby (zn. spr. GB-021-2/2011),
— zarządzenie nr 66 DGLP z dnia 7.11.2019 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych pod nazwą „Zasady 
Użytkowania Lasu” w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych (znak: ZM.7603.13.2019),
— Zasady, kryteria i standardy zrównoważonej gospodarki leśnej FSC (Forest Stewardship Council) oraz PEFC 
Council (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes).
Wykonawca obowiązany będzie przestrzegać przy realizacji przedmiotu zamówienia warunki techniczne na 
surowiec drzewny zgodnie z zarządzeniem nr 51 z dnia 30 września 2019 r. w spr wprowadzenia warunków 
techn. stosowanych w obrocie surowcem drzewnym w PGL LP.
Dokumentacja dostępna jest na stronie: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_augustow

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: 1 200 475.02 PLN

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

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
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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 takie same (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, wedle wyboru Zamawiającego, mogą zostać 
zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SIWZ (i wycenionych 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 w ilości stanowiącej równowartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie 
z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 12, 12A do SIWZ. 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.Zlecanie prac będących przedmiotem Opcji, ich odbiór, 
ustalenie wartości tych prac, uiszczanie zapłaty oraz odpowiedzialność za ich niewykonanie lub nienależyte 
wykonanie, w tym odpowiedzialność w postaci kar umownych, jak również realizacja uprawnień Zamawiającego 
wynikających z Umowy, w tym realizacja prawa do Odwołania Zlecenia i prawa do odstąpienia od Umowy 
następować będzie na analogicznych zasadach, jak w przypadku prac będących Przedmiotem Umowy.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Kryteria oceny ofert - dot. pkt II.2.5 niniejszego ogłoszenia: 1) Cena-60 %, 2) Samodzielna realizacja 
kluczowych elementów(części)zamówienia–40 %. Wadium: 30 000,00zł.Szczegóły określa SIWZ. Zamawiający 
przewiduje możliwość udzielenia zam, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP, w okresie 3 lat od dnia 
udzielenia zamówienia podstawowego.Zamawiający będzie stos. art. 24aa ust. 1 i 2 PZP.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet V - Usługi gospodarki szkółkarskiej.
Część nr: Pakiet V

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
77200000 Usługi leśnictwa
77210000 Usługi pozyskiwania drewna
77211000 Usługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewna
77211100 Usługi cięcia drewna
77211200 Transport dłużyc na terenie lasów
77211300 Usługi selekcji drzew
77211400 Usługi wycinania drzew
77211500 Usługi pielęgnacji drzew
77211600 Sadzenie drzew
77230000 Usługi doraźne dotyczące leśnictwa
77231000 Usługi gospodarki leśnej
77231200 Usługi zwalczania szkodników leśnych
77231600 Usługi zalesiania
75251120 Usługi ochrony przeciwpożarowej lasów
77600000 Usługi myśliwskie
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77100000 Usługi rolnicze

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL84 Podlaskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Augustów w miejscach 
związanych z produkcją szkółkarską.

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 2020 r., poz. 1463 z późn. zm. – „Ustawa o 
lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki 
drewna, prac szkółkarskich na szkółce leśnej, utrzymania obiektów leśnych, zadrzewień, nasiennictwa i selekcji, 
ubocznego użytkowania lasu do wykonania na terenie Nadleśnictwa Augustów w roku 2021 w miejscach 
związanych z produkcją szkółkarską.
Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, 
ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz utrzymania obiektów leśnych, zadrzewień, 
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nasiennictwa, selekcji, ubocznego użytkowania lasu, prac szkółkarskich na szkółce leśnej, wynikające z 
załącznika nr 3 do SIWZ, na który składają się:
— załącznik nr 3.1. – rozmiar prac według grup czynności -dla Pakietu V.
Zakresy rzeczowe zestawione w załączniku nr 3.1 mają charakter szacunkowy.
Szczegółowy opis technologii wykonywania poszczególnych prac leśnych (czynności) wchodzących w skład 
przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 4 do SIWZ.
Opisy kodów czynności opisujących poszczególne prace leśne (czynności) wchodzące w skład przedmiotu 
zamówienia zostały opisane w załączniku nr 4 do SIWZ.
Opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac leśnych został zawarty w załączniku nr 4 do SIWZ.
W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, oprócz przepisów prawa obowiązujących na terenie RP, 
Wykonawca będzie obowiązany do stosowania i przestrzegania obowiązków i zasad wynikających z niżej 
wymienionych dokumentów:
— „Zasady hodowli lasu”–wprowadzone zarządzeniem Nr 53 DGLP z dnia 21 listopada 2011 r.,
— „Instrukcja ochrony lasu”–wprowadzona zarządzeniem nr 57 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z 
dnia 22 listopada 2011 r.,
— „Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu podstawowych prac z zakresu gosp. leśnej”–
wprowadzona zarządzeniem Nr 36 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 20 kwietnia 2012 r.,
— „Instrukcja ochrony przeciwpożarowej lasu”-wprowadzona zarządzeniem Nr 54 Dyrektora Generalnego 
Lasów Państwowych z dnia 21.11.2011 r.,
— zarządzenie nr 40 DGLP z dnia 6.10.2011 r. w sprawie wprowadzenia ramowego wykazu prac 
wykonywanych przez co najmniej dwie osoby (zn. spr. GB-021-2/2011),
— zarządzenie nr 66 DGLP z dnia 7.11.2019 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych pod nazwą „Zasady 
Użytkowania Lasu” w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych (znak: ZM.7603.13.2019),
— Zasady, kryteria i standardy zrównoważonej gospodarki leśnej FSC (Forest Stewardship Council) oraz PEFC 
Council (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes).
Wykonawca obowiązany będzie przestrzegać przy realizacji przedmiotu zamówienia warunki techniczne na 
surowiec drzewny zgodnie z zarządzeniem nr 51 z dnia 30 września 2019 r. w spr wprowadzenia warunków 
techn. stosowanych w obrocie surowcem drzewnym w PGL LP.
Dokumentacja dostępna jest na stronie: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_augustow.
Zamawiający umożliwia wykonawcy, któremu zostanie udzielone zamówienie dotyczące Pakietu V - Usługi 
gospodarki szkółkarskiej korzystanie z sprzętu będącego własnością Zamawiającego, na podstawie umowy 
dzierżawy. Szczegóły określa pkt 3 SIWZ.

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: 244 966.38 PLN

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

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
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Opis opcji:
W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy 
obejmujący czynności takie same (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, wedle wyboru Zamawiającego, mogą zostać 
zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SIWZ (i wycenionych 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 w ilości stanowiącej równowartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie 
z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 12, 12A do SIWZ. 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.Zlecanie prac będących przedmiotem Opcji, ich odbiór, 
ustalenie wartości tych prac, uiszczanie zapłaty oraz odpowiedzialność za ich niewykonanie lub nienależyte 
wykonanie, w tym odpowiedzialność w postaci kar umownych, jak również realizacja uprawnień Zamawiającego 
wynikających z Umowy, w tym realizacja prawa do Odwołania Zlecenia i prawa do odstąpienia od Umowy 
następować będzie na analogicznych zasadach, jak w przypadku prac będących Przedmiotem Umowy.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Kryteria oceny ofert - dot. pkt II.2.5 niniejszego ogłoszenia: 1) Cena-60 %, 2) Samodzielna realizacja 
kluczowych elementów(części)zamówienia–40 %. Wadium: 5 000,00zł. Szczegóły określa SIWZ. Zamawiający 
przewiduje możliwość udzielenia zam, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP, w okresie 3 lat od dnia 
udzielenia zamówienia podstawowego. Zamawiający będzie stos. art. 24aa ust. 1 i 2 PZP.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet VI – Usługi gospodarki łowieckiej i łąkowo rolnej.
Część nr: Pakiet VI

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
77200000 Usługi leśnictwa
77210000 Usługi pozyskiwania drewna
77211000 Usługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewna
77211100 Usługi cięcia drewna
77211200 Transport dłużyc na terenie lasów
77211300 Usługi selekcji drzew
77211400 Usługi wycinania drzew
77211500 Usługi pielęgnacji drzew
77211600 Sadzenie drzew
77230000 Usługi doraźne dotyczące leśnictwa
77231000 Usługi gospodarki leśnej
77231200 Usługi zwalczania szkodników leśnych
77231600 Usługi zalesiania
75251120 Usługi ochrony przeciwpożarowej lasów
77600000 Usługi myśliwskie
77100000 Usługi rolnicze

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
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Kod NUTS: PL84 Podlaskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Augustów.

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 2020 r., poz. 1463 z późn. zm. – „Ustawa o 
lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, łowiectwa, utrzymania 
obiektów leśnych, zadrzewień, nasiennictwa i selekcji, ubocznego użytkowania lasu oraz gospodarki łąkowo - 
rolnej do wykonania na terenie Nadleśnictwa Augustów w roku 2021.
Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, 
ochrony przeciwpożarowej, utrzymania obiektów leśnych, zadrzewień, nasiennictwa, selekcji, ubocznego 
użytkowania lasu, łowiectwa oraz gospodarki łąkowo -rolnej wynikające z załącznika nr 3 do SIWZ, na który 
składają się:
— załącznik nr 3.1. – rozmiar prac według grup czynności - dla Pakietu VI.
Zakresy rzeczowe zestawione w załączniku nr 3.1. mają charakter szacunkowy.
Szczegółowy opis technologii wykonywania poszczególnych prac leśnych (czynności) wchodzących w skład 
przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 4 do SIWZ.
Opisy kodów czynności opisujących poszczególne prace leśne (czynności) wchodzące w skład przedmiotu 
zamówienia zostały opisane w załączniku nr 4 do SIWZ.
Opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac leśnych został zawarty w załączniku nr 4 do SIWZ.
W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, oprócz przepisów prawa obowiązujących na terenie RP, 
Wykonawca będzie obowiązany do stosowania i przestrzegania obowiązków i zasad wynikających z niżej 
wymienionych dokumentów:
— „Zasady hodowli lasu”–wprowadzone zarządzeniem Nr 53 DGLP z dnia 21 listopada 2011 r.,
— „Instrukcja ochrony lasu”–wprowadzona zarządzeniem nr 57 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z 
dnia 22 listopada 2011 r.,
— „Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu podstawowych prac z zakresu gosp. leśnej”–
wprowadzona zarządzeniem Nr 36 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 20 kwietnia 2012 r.,
— „Instrukcja ochrony przeciwpożarowej lasu”-wprowadzona zarządzeniem Nr 54 Dyrektora Generalnego 
Lasów Państwowych z dnia 21.11.2011 r.,
— zarządzenie nr 40 DGLP z dnia 6.10.2011 r. w sprawie wprowadzenia ramowego wykazu prac 
wykonywanych przez co najmniej dwie osoby (zn. spr. GB-021-2/2011),
— zarządzenie nr 66 DGLP z dnia 7.11.2019 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych pod nazwą „Zasady 
Użytkowania Lasu” w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych (znak: ZM.7603.13.2019),
— Zasady, kryteria i standardy zrównoważonej gospodarki leśnej FSC (Forest Stewardship Council) oraz PEFC 
Council (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes).
Wykonawca obowiązany będzie przestrzegać przy realizacji przedmiotu zamówienia warunki techniczne na 
surowiec drzewny zgodnie z zarządzeniem nr 51 z dnia 30 września 2019 r. w spr wprowadzenia warunków 
techn. stosowanych w obrocie surowcem drzewnym w PGL LP.
Dokumentacja dostępna jest na stronie: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_augustow.

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: 95 755.50 PLN

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

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy 
obejmujący czynności takie same (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, wedle wyboru Zamawiającego, mogą zostać 
zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SIWZ (i wycenionych 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 w ilości stanowiącej równowartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie 
z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 12, 12A do SIWZ. 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.Zlecanie prac będących przedmiotem Opcji, ich odbiór, 
ustalenie wartości tych prac, uiszczanie zapłaty oraz odpowiedzialność za ich niewykonanie lub nienależyte 
wykonanie, w tym odpowiedzialność w postaci kar umownych, jak również realizacja uprawnień Zamawiającego 
wynikających z Umowy, w tym realizacja prawa do Odwołania Zlecenia i prawa do odstąpienia od Umowy 
następować będzie na analogicznych zasadach, jak w przypadku prac będących Przedmiotem Umowy.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Kryteria oceny ofert - dot. pkt II.2.5 niniejszego ogłoszenia:1) Cena-60 %, 2) Samodzielna realizacja kluczowych 
elementów(części)zamówienia–40 %. Wadium: 2 500,00zł. Szczegóły określa SIWZ. Zamawiający przewiduje 
możliwość udzielenia zam, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia 
zamówienia podstawowego. Zamawiający będzie stos. art. 24aa ust. 1 i 2 PZP.

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

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

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
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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 posiada środki 
finansowe lub zdolność kredytową nie mniejszą niż:
Dla Pakietu I - 130 000,00 zł
Dla Pakietu II - 155 000,00 zł
Dla Pakietu IIIA - 30 000,00 zł
Dla Pakietu IIIB – 100 000,00 zł
Dla Pakietu IV – 80 000,00 zł
Dla Pakietu V - 16 000,00 zł
Dla Pakietu VI – 6 500,00 zł
W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania, oraz w celu potwierdzenia spełniania 
warunków udziału w postępowaniu Wykonawca będzie obowiązany przedstawić Zamawiającemu następujące 
oświadczenia i dokumenty (w terminach wskazanych w niniejszej SIWZ):
— aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie spełnienia 
warunków udziału w postępowaniu określonych w SIWZ i braku podstaw do wykluczenia, złożone na formularzu 
jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (dalej: „JEDZ”),
— wykaz usług wykonanych, (zał 9 SIWZ),
— dowody, że wskazane przez wykonawcę usługi na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu 
dot. zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia zostały wykonane lub są wykonywane 
należycie, Dowodami, o których mowa powyżej są referencje bądź inne dokumenty
— inf banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych 
środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy,
— wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności 
odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 
posiadanych uprawnień (zał nr 10 SIWZ),
— wykaz urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z 
informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami (załnr 11 SIWZ),
— odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne 
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na 
podstawie art. 24ust 5 pkt 1 PZP,
— zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z 
opłacaniem podatków,,
— zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z 
opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
— informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24ust.1 pkt13, 14 i 21PZP oraz, 
odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu,
— oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji 
administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne (zał nr 8 do SIWZ),
— oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu 
ubiegania się o zamówienia publiczne (w odniesieniu do przesłanki wykluczenia opisanej w art. 24 ust.1 pkt 22 
PZP) (zał nr 8 do SIWZ),
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— oświadczenie wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na 
karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 
5 pkt 5 i 6 PZP (załnr 8 do SIWZ),
— oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu 
obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu 
społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 PZP(załnr 8 do 
SIWZ),
— oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w 
ustawie z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 z późn. 
zm.) (zał nr 8 do SIWZ).
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Dokumenty wskazane w pkt 7.1. lit. b - n SIWZ Wykonawca będzie obowiązany złożyć w terminie wskazanym 
przez Zamawiającego, określonym w wezwaniu wystosowanym przez Zamawiającego do Wykonawcy po 
otwarciu ofert w trybie art. 26 ust. 1 PZP. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania 
o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP Wykonawca będzie 
zobowiązany złożyć oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 
(zał nr 8 do SIWZ).Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu 
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych (warunki wskazane w pkt 6.2. ppkt 3 SIWZ) lub sytuacji 
finansowej podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w 
takiej sytuacji musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi 
zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie 
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w 
tym okresie):
Zrealizował lub realizuje (przy czym w tym przypadku będzie liczona wartość zrealizowanej części przedmiotu 
umowy) co najmniej 1 usługę (przez usługę rozumie się wykonywanie prac na podstawie 1 umowy) polegającą 
na wykonywaniu prac z zakresu zagospodarowania lasu, zrywki i pozyskania drewna, na kwotę nie mniejszą 
niż:
Dla Pakietu I - 1 200 000,00 zł brutto
Dla Pakietu II - 1 400 000,00 zł brutto.
Dla Pakietu IIIA - 280 000,00 zł brutto.
Dla Pakietu IIIB - 900 000,00 zł brutto.
Dla Pakietu IV - 750 000,00 zł brutto.
Dla Pakietu V - zrealizował lub realizuje (przy czym w tym przypadku będzie liczona wartość zrealizowanej 
części przedmiotu umowy) co najmniej 1 usługę (przez usługę rozumie się wykonywanie prac na podstawie 1 
umowy) polegającą na wykonywaniu prac z zakresu gospodarki szkółkarskiej, na kwotę nie mniejszą niż 150 
000,00 zł brutto.
Dla Pakietu VI - zrealizował lub realizuje (przy czym w tym przypadku będzie liczona wartość zrealizowanej 
części przedmiotu umowy) co najmniej 1 usługę (przez usługę rozumie się wykonywanie prac na podstawie 
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1 umowy) polegającą na wykonywaniu prac z zakresu gospodarki łowieckiej i łąkowo-rolnej, na kwotę nie 
mniejszą niż 60 000,00 zł brutto.
Warunek ten, w zakresie potencjału technicznego, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że 
dysponuje lub będzie dysponować:
Dla Pakietu I
— co najmniej 4 szt. ciągników zrywkowych lub ciągników przystosowanych do zrywki drewna,
— co najmniej 2 szt. przyczep samozaładowczych do zrywki drewna,
— kosturami do sadzenia sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym produkowanych w pojemnikach HIKO 
V oraz HIKO V - 250 o wymiarach: podstawa dolna 3,0x3,0 cm górna 5,0x5,0 cm, wys. 15,5 cm – w ilości co 
najmniej 4 szt. każdego rodzaju.
Dla Pakietu II
— co najmniej 6 szt. ciągników zrywkowych lub ciągników przystosowanych do zrywki drewna,
— urządzeniami do przygotowania gleby: frez, pług LPZ, pług z pogłębiaczem – minimum po 1 szt.,
— co najmniej 3 szt. przyczep samozaładowczych do zrywki drewna,
— kosturami do sadzenia sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym produkowanych w pojemnikach HIKO 
V oraz HIKO V - 250 o wymiarach: podstawa dolna 3,0x3,0 cm górna 5,0x5,0 cm, wys. 15,5 cm – w ilości co 
najmniej 4 szt. każdego rodzaju.
Dla Pakietu IIIA
— co najmniej 1 szt. ciągników zrywkowych lub ciągników przystosowanych do zrywki drewna,
— co najmniej 1 szt. przyczep samozaładowczych do zrywki drewna,
— kosturami do sadzenia sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym produkowanych w pojemnikach HIKO 
V oraz HIKO V - 250 o wymiarach: podstawa dolna 3,0x3,0 cm górna 5,0x5,0 cm, wys. 15,5 cm – w ilości co 
najmniej 2 szt. każdego rodzaju.
Dla Pakietu IIIB
— co najmniej 3 szt. ciągników zrywkowych lub ciągników przystosowanych do zrywki drewna,
— co najmniej 1 szt. przyczep samozaładowczych do zrywki drewna,
— kosturami do sadzenia sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym produkowanych w pojemnikach HIKO 
oraz HIKO V - 250 o wymiarach: podstawa dolna 3,0x3,0 cm górna 5,0x5,0 cm, wys. 15,5 cm – w ilości co 
najmniej 1 szt. każdego rodzaju.
Dla Pakietu IV
— co najmniej 3 szt. ciągników zrywkowych lub ciągników przystosowanych do zrywki drewna,
— co najmniej 2 szt. przyczep samozaładowczych do zrywki drewna,
— kosturami do sadzenia sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym produkowanych w pojemnikach HIKO 
oraz HIKO V - 250 o wymiarach: podstawa dolna 3,0x3,0 cm górna 5,0x5,0 cm, wys. 15,5 cm – w ilości co 
najmniej 4 szt. każdego rodzaju.
Dla Pakietu V
— co najmniej 1 ciągnik rolniczy lub specjalistyczny przystosowany do pracy na szkółce leśnej.
Dla Pakietu VI
— co najmniej 1 ciągnik rolniczy lub specjalistyczny.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
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Warunek ten, w zakresie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, zostanie uznany za 
spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować:
Dla Pakietu I
— co najmniej 4 osobami, które ukończyły z wynikiem pozytywnym szkolenie dopuszczające do pracy z pilarką,
— co najmniej 1 osobą nadzoru z wykształceniem leśnym wyższym, leśnym średnim lub posiadającą dyplom 
ukończenia studium zawodowego świadczenia usług na rzecz leśnictwa,
— co najmniej 1 osobą, która ukończyła szkolenie w zakresie pracy ze środkami chemicznymi.
Dla Pakietu II
— co najmniej 6 osobami, które ukończyły z wynikiem pozytywnym szkolenie dopuszczające do pracy z pilarką,
— co najmniej 1 osobą nadzoru z wykształceniem leśnym wyższym, leśnym średnim lub posiadającą dyplom 
ukończenia studium zawodowego świadczenia usług na rzecz leśnictwa,
— co najmniej 1 osobą, która ukończyła szkolenie w zakresie pracy ze środkami chemicznymi.
Dla Pakietu IIIA
— co najmniej 1 osobą, która ukończyła z wynikiem pozytywnym szkolenie dopuszczające do pracy z pilarką,
— co najmniej 1 osobą nadzoru z wykształceniem leśnym wyższym, leśnym średnim lub posiadającą dyplom 
ukończenia studium zawodowego świadczenia usług na rzecz leśnictwa,
— co najmniej 1 osobą, która ukończyła szkolenie w zakresie pracy ze środkami chemicznymi.
Dla Pakietu IIIB
— co najmniej 2 osobami, które ukończyły z wynikiem pozytywnym szkolenie dopuszczające do pracy z pilarką,
— co najmniej 1 osobą nadzoru z wykształceniem leśnym wyższym, leśnym średnim lub posiadającą dyplom 
ukończenia studium zawodowego świadczenia usług na rzecz leśnictwa,
— co najmniej 1 osobą, która ukończyła szkolenie w zakresie pracy ze środkami chemicznymi.
Dla Pakietu IV
— co najmniej 3 osobami, które ukończyły z wynikiem pozytywnym szkolenie dopuszczające do pracy z pilarką,
— co najmniej 1 osobą nadzoru z wykształceniem leśnym wyższym, leśnym średnim lub posiadającą dyplom 
ukończenia studium zawodowego świadczenia usług na rzecz leśnictwa,
— co najmniej 1 osobą, która ukończyła szkolenie w zakresie pracy ze środkami chemicznymi.
Dla Pakietu V
— co najmniej 1 osobą, która ukończyła z wynikiem pozytywnym szkolenie dopuszczające do pracy z pilarką,
— co najmniej 1 osobą nadzoru z wykształceniem leśnym wyższym, leśnym średnim lub posiadającą dyplom 
ukończenia studium zawodowego świadczenia usług na rzecz leśnictwa,
— co najmniej 1 osobą, która ukończyła szkolenie w zakresie pracy ze środkami chemicznymi.
Dla Pakietu VI
— co najmniej 1 osobą, która ukończyła z wynikiem pozytywnym szkolenie dopuszczające do pracy z pilarką,
— co najmniej 1 osobą, która ukończyła szkolenie w zakresie pracy ze środkami chemicznymi.
Szczegóły określa pkt 6.2. SIWZ.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia”/„nie 
spełnia”, w oparciu o inf zawarte w dokumentach i oświadczeniach, o których mowa w rozdziale 7 SIWZ.
Jeżeli Wykonawca ubiega się o udzielenie zamówienia na kilka Pakietów, nie może celem wykazania spełnienia 
warunków udziału w postępowaniu wskazywać w więcej niż jednym Pakiecie:1)wartości tego samego 
doświadczenia,2) tych samych osób przewidzianych do realizacji zamówienia do pełnienia takich samych 
funkcji, przy czym Zamawiający dopuszcza, aby osoba nadzoru była wskazywana w więcej niż w jednym 
Pakiecie;3) tego samego potencjału finansowego.Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub 
podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wchodzące w skład przedmiotu 
zamówienia polegające na pozyskaniu i zrywce surowca drzewnego, jeżeli wykonanie tych czynności polega na 
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wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst 
jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.)

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Zostały określone we wzorach umów - załącznik nr 12 oraz 12A do SIWZ.Zamawiający przewiduje możliwość 
zmian postanowień Umowy w stosunku do treści Oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w 
przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych w § 16 wzoru umowy z uwzględnieniem 
podawanych warunków ich wprowadzenia.Wykonawca będzie wykonywał Przedmiot Umowy na podstawie 
zleceń przekazywanych przez Przedstawicieli Zamawiającego.

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

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: 27/11/2020
Czas lokalny: 08:00

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

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

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 25/01/2021

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 27/11/2020
Czas lokalny: 08:15
Miejsce:
Nadleśnictwo Augustów - Sala konferencyjna.
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformy OPEN NEXUS https://platformazakupowa.pl/pn/
lasy_augustow
Otwarcie ofert dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą https://
platformazakupowa.pl/
Otwarcie ofert jest jawne.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Została powołana Komisja Przetargowa. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką 
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia oraz poszczególnych części Pakietów.
Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, 
a także informacje dotyczące cen zawartych w ofertach.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
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VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

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

VI.3) Informacje dodatkowe:
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, o których mowa będą polegały na 
powtórzeniu usług zgodnych z usługami stanowiącymi przedmiot niniejszego zamówienia oraz usług podobnych 
do nich w aspekcie technologicznym ich wykonawstwa. Zakres rzeczowy usług stanowiących przedmiot 
zamówień, nie przekroczy wartości 50 % wartości niniejszego zamówienia. Szczegóły określa pkt 3 SIWZ.
W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie 
zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 PZP, art. 24 ust. 5 pkt 1 – 2 i 4 – 8 
PZP.
Na podstawie:
Art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację, (...)
Art. 24 ust. 5 pkt 2 PZP Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
wykonawcę, który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe(...),
Art. 24 ust. 5 pkt 4 PZP Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
wykonawcę który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym 
stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji,(...),
Art. 24 ust. 5 pkt 5 PZP Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom 
pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, (...),
Art. 24 ust. 5 pkt 6 PZP Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
wykonawcę jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w 
spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub 
prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 5 PZP;
Art. 24 ust. 5 pkt 7 PZP Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
wykonawcę, wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków 
wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska (...).
Art. 24 ust. 5 pkt 8 PZP Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
wykonawcę, który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne,(...).
Szczegóły określa pkt 6 SIWZ.
Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez wykonawcę, którego 
oferta została uznana za najkorzystniejszą w danym Pakiecie. Zabezpieczenie wynosić będzie 5 % ceny łącznej 
wynikającej na daną część zamówienia (dany Pakiet).
Oferta musi być sporządzona od rygorem nieważności, w postaci elektronicznej, i opatrzona kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, podpisana przez osobę 
upoważnioną.
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.
Szczegóły dotyczące wadium zostały określone w pkt 9 SIWZ. Inf o sposobie porozumiewania sie 
Zamawiającego z Wykonawcami zostały określone w pkt 8 SIWZ. Inf o formalnościach, jakie powinny być 
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dopełnione po wyborze ofert w celu zawarcia umowy zostały określone w pkt 15 SIWZ. Dokumentacja dostępna 
jest na stronie: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_augustow
Wykonawca może powierzyć realizację elementów (części) przedmiotu zamówienia podwykonawcom. 
W przypadku zamiaru wykonywania przedmiotu zamówienia z udziałem podwykonawców wykonawca 
zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie części zamówienia (zakresów rzeczowych), których wykonanie 
zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. Wskazanie takie 
należy umieścić na Ofercie.

VI.4) Procedury odwoławcze

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

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21/10/2020
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