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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:310657-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Augustów: Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie
2021/S 118-310657

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, 16-300 Augustów
Miejscowość: Augustów
Kod NUTS: PL843 Suwalski
Kod pocztowy: 16-300
Państwo: Polska
E-mail: augustow@bialystok.lasy.gov.pl 
Tel.:  +48 876439900
Faks:  +48 876443576
Adresy internetowe:
Główny adres: https://augustow.bialystok.lasy.gov.pl/
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_augustow

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: gospodarka leśna

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

II.1.1) Nazwa:
Usługa koszenia, usunięcia nalotu drzew i krzewów w ramach projektu: „Kompleksowy projekt ochrony 
gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL LP”
Numer referencyjny: S.270.4.7.2021

II.1.2) Główny kod CPV
77000000 Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie

II.1.3) Rodzaj zamówienia
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Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest usługa koszenia, usunięcia nalotu drzew i krzewów w ramach projektu: 
„Kompleksowy projekt ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL 
LP”. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia – wykonanie zadań mających na celu poprawę stanu ochrony 
siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, występujących na obszarach Natura 2000, leżących na 
gruntach zarządzanych przez Lasy Państwowe w ramach projektu pn. „Kompleksowy projekt ochrony gatunków 
i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL LP”. Szczegółową lokalizację przedstawiają 
mapy lokalizacji planowanych zadań (Załącznik nr 12A, Załącznik nr 12B oraz Załącznik nr 12C do SWZ).

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 99 000.00 PLN

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

II.2) Opis

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
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 administracyjny Nadleśnictwa Augustów. 
Szczegółową lokalizację przedstawiają mapy lokalizacji planowanych zadań – załączniki nr 12A, 12B, 12C do 
SWZ.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa koszenia, usunięcia nalotu drzew i krzewów w ramach projektu: 
„Kompleksowy projekt ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL 
LP”. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia – wykonanie zadań mających na celu poprawę stanu ochrony 
siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, występujących na obszarach Natura 2000, leżących na 
gruntach zarządzanych przez Lasy Państwowe w ramach projektu pn. „Kompleksowy projekt ochrony gatunków 
i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL LP”. Szczegółową lokalizację przedstawiają 
mapy lokalizacji planowanych zadań (Załącznik nr 12A, Załącznik nr 12B oraz Załącznik nr 12C do SWZ).
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie następujących zadań:
— przedmiot ochrony: 7140 torfowiska przejściowe i trzęsawiska. Id postępowania: 01-01/U/01/UE/c/1-1, nr 
zadania: 2, przedmiot zamówienia: wykaszanie oraz usuwanie nalotu drzew i krzewów. Nazwa zamówienia: 
Zachowanie siedliska przyrodniczego. Wykaszanie torfowiska (użytkowanie kośne) – stale w okresie 
obowiązywania PZO .Opis prac: wykaszanie – użytkowanie kośne torfowiska na wysokość 10–15 cm. 
Wykaszanie nalotu i odrośli drzew i krzewów. Zakaz koszenia okrężnego od zewnątrz do wewnątrz powierzchni. 

Ułożenie w stogi o objętości min. 2 m3 lub wyniesienie powstałej biomasy poza płat siedliska do 50 m. Termin 
wykonania zabiegu: od daty podpisania umowy – 30.11.2021,
— przedmiot ochrony: 7230 górskie i nizinne torfowiska zasadowe. Id postępowania: 01-01/U/01/UE/
c/1-2. Nr zadania: 2, przedmiot zamówienia: wykaszanie oraz usuwanie nalotu drzew i krzewów. Nazwa 
zamówienia: Zachowanie siedliska przyrodniczego. Wykaszanie torfowiska – użytkowanie kośne – stale w 
okresie obowiązywania PZO. Opis prac: wykaszanie – użytkowanie kośne torfowiska na wysokość 10–15 cm. 
Wykaszanie nalotu i odrośli drzew i krzewów. Zakaz koszenia okrężnego od zewnątrz do wewnątrz powierzchni. 
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Ułożenie w stogi o objętości min. 2 m3 lub wyniesienie powstałej biomasy poza płat siedliska do 50 m. Termin 
wykonania zabiegu: od daty podpisania umowy – 30.11.2021,
— przedmiot ochrony: 1477 sasanka otwarta. Id postępowania: 01-01/U/01/UE/c/1-3. Nr zadania: 2. Przedmiot 
zamówienia: wykaszanie oraz usuwanie nalotu drzew i krzewów. Nazwa zamówienia: Wykaszanie gat. 
ekspansywnych i inwazyjnych w runie oraz odrostów i nalotów drzew i krzewów w obrębie stanowisk 
występowania, wynoszenie biomasy – zabiegi – co 2 lata. Opis prac: wykaszanie ekspansywnych gatunków 
runa (trzcinnik, maliny i inne), usuwanie nalotów i odrostów drzew w wyznaczonych strefach z wynoszeniem 
biomasy poza strefę do 20 m. Id postępowania: 01-01/U/01/UE/c/1-4. Nr zadania: 4. Przedmiot zamówienia: 
eliminacja gatunków drzewiastych. Nazwa zamówienia: Usuwanie gat. inwazyjnych (czeremchy, dębu 
czerwonego i innych) w obrębie stanowisk występowania z wynoszeniem biomasy – co 2 lata. Opis prac: 
usuwanie nalotów i odrostów drzew inwazyjnych (czeremchy, dębu czerwonego itp.) i krzewów usuniętych w 
2019 r. w wyznaczonych strefach z wynoszeniem biomasy poza strefę do 20 m. Termin wykonania zabiegu: od 
daty podpisania umowy – 30.11.2021.
Procedura odbioru prac: odbiór będzie obejmował ilości faktycznie wykonanych prac. Rozliczenie wykonanych 
prac nastąpi na podstawie wizji terenowej, podczas której wykonany zostanie pomiar powierzchni 
zrealizowanego koszenia. Pomiar wykonany zostanie przy użyciu odbiornika GPS, dalmierza laserowego lub 
taśmą mierniczą. W trakcie oględzin sprawdzona zostanie prawidłowość wykonania zadania. Odbiór może 
dotyczyć całości prac lub ich części wykonanych w danym miesiącu. SWZ oraz załączniki dostępne są 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

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/11/2021
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: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
„Kompleksowy projekt ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL LP”. 
POIS.02.04.00-00-0200/16-00

II.2.14) Informacje dodatkowe
Kryteria oceny ofert – dot. pkt II.2.5 niniejszego ogłoszenia: cena – 60 %, termin płatności – 40 %.
Wadium: 2 000,00 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
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Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w 
postępowaniu.
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 SWZ):
— oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, 
złożone na formularzu „JEDZ”,
— wykaz usług porównywalnych z usługami stanowiącymi przedmiot zamówienia, w przypadku świadczeń 
okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat od dnia w którym upływa termin 
składania ofert,
— 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,
— wykaz urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z 
informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami,
— informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:
a. art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 Pzp;
b. art. 108 ust. 1 pkt 4 Pzp;
c. art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. a Pzp;
d. art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. b Pzp;
e. art. 109 ust. 1 pkt 3 Pzp.
— oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej,
— zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z 
opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 Pzp,
— 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,
— odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 Pzp,
— oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 
1 Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania określonych w:
a) art. 108 ust. 1 pkt 3 Pzp,
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 Pzp;
c) art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp;
d) art. 109 ust. 1 pkt 1 Pzp;
e) art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. b;
f) art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. c Pzp,
g) art. 109 ust. 1 pkt 3 Pzp;
h) art. 109 ust. 1 pkt 5–10 Pzp.
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach 
technicznych lub zawodowych (warunki wskazane w pkt 7.1 ppkt 2) lub sytuacji finansowej (warunki wskazane 
w pkt 7.1 ppkt 1 SWZ) innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków 
prawnych.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
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Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w 
postępowaniu.
W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie 
zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 108 ust. 1 Pzp. Na podstawie:
— art. 108 ust. 1 pkt 1 Pzp,
— art. 108 ust. 1 pkt 2 Pzp,
— art. 108 ust. 1 pkt 3 Pzp,
— art. 108 ust. 1 pkt 4 Pzp,
— art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp,
— art. 108 ust. 1 pkt 6 Pzp.
W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie 
zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 1–5 i 7–10 Pzp. Na podstawie:
— art. 109 ust. 1 pkt 1 Pzp,
— art. 109 ust. 1 pkt 2 Pzp,
Zamawiający wykluczy Wykonawcę, który naruszył obowiązki w dziedzinie ochrony środowiska, prawa 
socjalnego lub prawa pracy:
a) będącego osobą fizyczną skazanego prawomocnie za przestępstwo przeciwko środowisku, o którym mowa 
w rozdziale XXII KK lub za przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, o którym 
mowa w rozdziale XXVIII KK, lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;
b) będącego osobą fizyczną prawomocnie skazanego za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub 
wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności 
lub karę grzywny;
c) wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z prawa 
ochrony środowiska, prawa pracy lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją 
karę pieniężną;
— art. 109 ust. 1 pkt 3 Pzp,
— art. 109 ust. 1 pkt 4 Pzp,
— art. 109 ust. 1 pkt 5 Pzp,
— art. 109 ust. 1 pkt 7 Pzp,
— art. 109 ust. 1 pkt 8 Pzp,
— art. 109 ust. 1 pkt 9 Pzp,
— art. 109 ust. 1 pkt 10 Pzp.
Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie 
zamówienia.
Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 i 6 Pzp lub art. 
109 ust. 1 pkt 2–5 i 7–10 Pzp, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki wymienione w art. 
110 ust. 2 pkt 1–3 Pzp.

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 od dnia w którym upływa termin 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) 
związaną z wycinaniem zadrzewień i zakrzaczeń lub wykaszaniem terenów nieleśnych (łąki, pastwiska, 
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torfowiska, tereny podmokłe itp.), na kwotę nie mniejszą niż 50 000,00 PLN brutto. Wykonawca musi wykazać, 
że usługa, o której mowa powyżej, została wykonana lub jest wykonywana przez Wykonawcę należycie.
Warunek ten, w zakresie potencjału technicznego, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że 
dysponuje lub będzie dysponować:
— co najmniej 3 wykaszarkami spalinowymi.
Zamawiający nie stawia poszczególnych wymagań co do spełnienia warunku udziału w postępowaniu w 
zakresie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia” / „nie 
spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach, o których mowa w rozdziale 9 SWZ.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Zostały określone we wzorze umowy – załącznik nr 8 do SWZ. 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: 26/07/2021
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: 23/10/2021

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 26/07/2021
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. 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
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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 art. 132–139 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 
r. poz. 2019 z późn zm. – „Pzp”) oraz aktów wykonawczych do Pzp. Dokumentacja dostępna jest na stronie:
https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_augustow
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.
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.
Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących czynności wchodzące w skład przedmiotu zamówienia polegające na wykaszaniu oraz usuwaniu 
nalotu drzew i krzewów, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w 
art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.
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 listopada 2021 r. Komunikacja między 
Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy https://platformazakupowa.pl/pn/
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lasy_augustow oraz poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem, że złożenie oferty następuje wyłącznie przy użyciu 
platformy https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_augustow
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.
W sytuacjach awaryjnych Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty 
elektronicznej, e-mail augustow@bialystok.lasy.gov.pl 
Oferta musi być sporządzona, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej, i opatrzona kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym.

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, przysługują 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.
Odwołanie przysługuje na:
1) niezgodną z przepisami Pzp czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w 
tym na projektowane postanowienie umowy;
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na 
podstawie Pzp;
3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, mimo że Zamawiający był do tego 
obowiązany.
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 
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odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie jego kopii nastąpiło przed upływem 
terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
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.
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.
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.
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: 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:
16/06/2021
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