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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:364935-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Supraśl: Usługi rolnicze
2022/S 128-364935

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 Supraśl
Adres pocztowy: ul. Konarskiego 8A
Miejscowość: SUPRAŚL
Kod NUTS: PL841 Białostocki
Kod pocztowy: 16-030
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Amanda Burzyńska
E-mail: suprasl@bialystok.lasy.gov.pl 
Tel.:  +48 857131550
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.suprasl.bialystok.lasy.gov.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_suprasl

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

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

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

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

II.1.1) Nazwa:
Utrzymanie stada wolnościowego żubrów na terenie Nadleśnictwa Supraśl w latach 2022- 2023 w ramach 
realizacji projektu pn. „Kompleksowa ochrona żubra w Polsce”
Numer referencyjny: SA.270.15.2022

II.1.2) Główny kod CPV
77100000 Usługi rolnicze

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
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Przedmiotem zamówienia określonym jest usługa z zakresu koszenia łąk na powierzchni 20 ha wraz z 
częściowym zbiorem siana.
Przedmiotem zamówienia jest zadanie z zakresu dostawy karmy i jej rozwożenia, polegające na:
1) dostawie buraka pastewnego w ilości 40 ton wraz z rozwożeniem i rozłożeniem przedmiotu tej dostawy w 
miejscach dokarmiania, które należy wykonać w 4 dostawach,
2) wykładaniu wyprodukowanego i zmagazynowanego w 2022 r. siana - do każdego z 12 paśników z ich części 
magazynowej; równomiernie, jeden raz w miesiącu, maksymalnie napełniając każdy z paśników,
Przedmiotem zamówienia jest usługa z zakresu czyszczenia miejsc dokarmiania, polega polegająca na: 
konserwacji, naprawie urządzeń karmowych oraz porządkowaniu i dezynfekcji 15 miejsc dokarmiania żubrów, tj. 
12 paśniko-magazynów, 10 koryt, 3 brogów i 48 lizawek.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

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

II.2) Opis

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
15700000 Pasza dla zwierząt
90721700 Usługi ochrony gatunków zagrożonych

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL84 Podlaskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar Nadleśnictwa Supraśl zgodnie z załącznikami nr 1, 2 
do wzoru umowy w ramach SWZ SA.270.15.2022.

II.2.4) Opis zamówienia:
3.1. Przedmiotem zamówienia są prace z zakresu:
a) koszenia łąk i częściowego zbioru siana,
b) dostawy karmy i jej rozwożenia, wykładania siana,
c) czyszczenia miejsc dokarmiania żubrów,
d) uprawy poletek żerowych,
Prace wymienione w pkt 3.1 lit. a) - d) realizowane będą w ramach: „Kompleksowego projektu ochrony żubra 
w Polsce” dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - umowa nr 
POIS.02.04.00-00-0027/18-03 oraz Funduszu Leśnego.

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

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/04/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
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Numer identyfikacyjny projektu:
Kompleksowy projekt ochrony żubra w Polsce, dofinansowany ze środków Programu operacyjnego 
infrastruktura i środowisko – umowa nr POIS.02.04.00-00-0027/18-03

II.2.14) Informacje dodatkowe
Kryteria oceny ofert – dot. pkt II.2.5 niniejszego ogłoszenia: cena – 60 %, termin płatności – 40 %.
Wadium: 1 000,00 PLN. Szczegóły pkt 11 SWZ.
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 Pzp.
Zamawiający będzie stos. art. 139 ust. 1–4 Pzp – „procedura odwrócona”.

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 warunku w powyższym zakresie.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania warunku udziału w postępowaniu 
w odniesieniu do warunku dot. zdolności ekonomicznej. Warunek w odniesieniu do sytuacji finansowej, zostanie 
spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową nie mniejszą niż 100 
000,00 zł.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie stawia żadnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
18.1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego zawiera wzór umowy stanowiący 
załącznik nr 8 do SWZ.
18.2. Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty Wykonawcy. Zamawiający przewiduje możliwość 
zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 
Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności w niej wymienionych z uwzględnieniem 
podanych we wzorze umowy warunków ich wprowadzenia.

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: 08/08/2022
Czas lokalny: 09:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
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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: 05/11/2022

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 08/08/2022
Czas lokalny: 09:30
Miejsce:
Tymczasowa siedziba Nadleśnictwa Supraśl przy ul. Konarskiego 8A, Supraśl. Ofertę należy złożyć 
za pośrednictwem platformy Open Nexus https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_suprasl. Otwarcie ofert 
dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą https://platformazakupowa.pl/ Otwarcie 
ofert jest jawne, ale niepubliczne.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Została powołana komisja przetargowa. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie 
internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 
zamówienia.

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.3) Informacje dodatkowe:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 129 ust. 1 pkt 1 w zw. z 
art. 129 ust. 2 oraz 132-139 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r., 
poz. 1129, z późn. zm, zwanej dalej Pzp). oraz aktów wykonawczych do Pzp.
Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla zamówień klasycznych o wartości 
równej lub przekraczającej progi unijne.
Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „procedury odwróconej”, o której 
mowa w art. 139 ust. 1–4 Pzp. Stosownie do przywołanych przepisów Zamawiający najpierw dokona badania i 
oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, 
w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
Ofertę oraz JEDZ sporządza się pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej. Zgodnie z art. 781 Kodeksu 
cywilnego do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w 
postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w 
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie 
składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, 
załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań 
dotyczących przedmiotu zamówienia. 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, oraz podania nazw ewentualnych 
podwykonawców, jeżeli są już znani. Wskazanie takie należy umieścić na Ofercie. W przypadku braku 
wskazania w Ofercie podwykonawstwa Wykonawca będzie mógł wprowadzić podwykonawcę wyłącznie na 
warunkach określonych w umowie.
Zamawiający przewiduje wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, 
o których mowa w art. 95 ustawy. Stosownie do dyspozycji art. 95 ust. 1 Pzp Zamawiający wymaga, aby 
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Wykonawca lub podwykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia zatrudniał na podstawie umowy o pracę 
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 
1320, ze zm.) osoby wykonujące zabiegi agrotechniczne wchodzące w skład przedmiotu zamówienia. Ustalenie 
wymiaru czasu pracy oraz liczby osób, Zamawiający pozostawia w gestii Wykonawcy, podwykonawcy.
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez Wykonawcę, którego 
oferta została uznana za najkorzystniejszą.
Informację o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty, zostały określone w pkt 17 
SWZ.
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymywać nieprzerwanie do dnia upływu 
terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 Pzp. 
Szczegóły dotyczące wadium zostały określone w pkt 11 SWZ.
Okres realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 30 kwietnia 2023 r.
Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy https://
platformazakupowa.pl/pn/lasy_suprasl oraz poczty elektronicznej suprasl@bialystok.lasy.gov.pl , z 
zastrzeżeniem, że złożenie oferty następuje wyłącznie przy użyciu platformy https://platformazakupowa.pl/pn/
lasy_suprasl.
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych 
kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w regulaminie 
korzystania z platformy

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@uzp.gov.pl 
Tel.:  +22 4587801
Faks:  +22 4587800
Adres internetowy: http://epuap.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
19.1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz 
poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów PZP, przysługują 
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środki ochrony prawnej określone w dziale IX PZP tj. odwołanie i skarga do sądu. Postępowanie odwoławcze 
uregulowane zostało w przepisach art. 506-578 PZP, a postępowanie skargowe w przepisach art. 579-590 PZP.
19.2. 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.
19.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Odwołujący przekazuje kopię odwołania 
Zamawiającemu 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 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.).

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +22 4587801
Faks:  +22 4587800
Adres internetowy: http://epuap.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
01/07/2022
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