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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:641459-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Staszów: Usługi leśnictwa
2020/S 255-641459

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 Staszów
Adres pocztowy: ul. Oględowska 4
Miejscowość: Staszów
Kod NUTS: PL722 Sandomiersko-jędrzejowski
Kod pocztowy: 28-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Drożdżowska
E-mail: joanna.drozdzowska@radom.lasy.gov.pl 
Tel.:  +48 158646842
Adresy internetowe:
Główny adres: https://staszow.radom.lasy.gov.pl
Adres profilu nabywcy: https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_radom/nadl_staszow/zamowienia_publiczne

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_radom/nadl_staszow/zamowienia_publiczne
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_staszow

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

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: leśnictwo

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

II.1.1) Nazwa:
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Staszów w roku 2021 – postępowanie 
nr III
Numer referencyjny: SA.272.146.2020

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. 6 ust. 1 pkt. 
1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 6 –: „Ustawa o lasach”) 
obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna 
oraz szkółkarstwa i nasiennictwa, do wykonania na terenie Nadleśnictwa Staszów w roku 2021.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Wykonywanie usług leśnych z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki 
drewna na terenie leśnictwa: Przyjmy, Mokre
Część nr: Pakiet nr VI

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
77230000 Usługi doraźne dotyczące leśnictwa
77211500 Usługi pielęgnacji drzew
77342000 Przycinanie żywopłotów
77231000 Usługi gospodarki leśnej
77211100 Usługi cięcia drewna
77231200 Usługi zwalczania szkodników leśnych
77210000 Usługi pozyskiwania drewna
77211000 Usługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewna
77211200 Transport dłużyc na terenie lasów
77211400 Usługi wycinania drzew
77300000 Usługi ogrodnicze
77211300 Usługi selekcji drzew
77211600 Sadzenie drzew

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL722 Sandomiersko-jędrzejowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Tereny w zarządzie Nadleśnictwa Staszów; leśnictwa Przyjmy, Mokre

II.2.4) Opis zamówienia:
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PRZYJMY
Sadzenie 1 latek TSZT 22,85
Sadzenie wielolatek TSZT 29,50
Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym TSZT 7,35
Usuwanie chwastów (wykaszanie, wydeptywanie) w uprawach HA 21,55
CW w uprawach z sadzenia i siewów HA 24,47
CP w młodnikach z sadzenia HA 9,71
CP w młodnikach z naturalnego odnowienia HA 25,13
Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przy użyciu repelentów HA 16,18
Wykładanie pułapek na ryjkowce SZT 160
Kontrola pułapek na ryjkowce TSZT 1,60
Zdejmowanie krążków na ryjkowce TSZT 0,16
Rozgrodzenia upraw HM 3,46
Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych SZT 140,00
Pozostałe prace z ochrony lasu H 120
Porządkowanie terenu leśnictwa H 500
Prace godzinowe ciągnikowe zagospodarowanie H 30
Pozyskanie drewna M3 10 463
Zrywka drewna M3 10 463
Prace wykonywane ciągnikiem H 10
Prace wykonywane ciągnikiem M3 223
Pozostałe prace z ochrony przeciwpożarowej H 5
Dozorowanie pożarzyska H 10
Orka pożarzyska H 5
Porządkowanie terenu H 10
MOKRE
Sadzenie wielolatek TSZT 55,15
Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym TSZT 4,15
Usuwanie chwastów (wykaszanie, wydeptywanie) w uprawach HA 77,92
CW w uprawach z sadzenia i siewów HA 6,16
CP w młodnikach z sadzenia HA 24,74
Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przy użyciu repelentów HA 24,19
Wykładanie pułapek na ryjkowce SZT 570
Kontrola pułapek na ryjkowce TSZT 5,70
Zdejmowanie krążków na ryjkowce TSZT 0,57
Próbne poszukiwania owadów w ściółce SZT 8
Rozgrodzenia upraw HM 2,60
Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych SZT 150
Wywieszanie nowych budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 10
Czyszczenie budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 60
Pozostałe prace z ochrony lasu H 250
Prace godzinowe ciągnikowe zagospodarowanie H 30
Porządkowanie terenu leśnictwa H 240
Prace godzinowe ciągnikowe zagospodarowanie H 10
Pozyskanie drewna M3 3 964
Zrywka drewna M3 3 964
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Prace wykonywane ciągnikiem H 40
Prace wykonywane ciągnikiem M3 160
Pozostałe prace z ochrony przeciwpożarowej H 30
Porządkowanie terenu na pasach przeciwpożarowych HA 0,22
Dozorowanie pożarzyska H 10
Orka pożarzyska H 5
Porządkowanie terenu H 10
Formowanie żywopłotów M2 200

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: samodzielna realizacja kluczowych elementów (zadań) zamówienia / Waga: 40 %
Cena - Waga: 60 %

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/02/2021
Koniec: 31/12/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP, w okresie 
3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług 
podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia.
5.2. Opis zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP został zawarty w pkt 3 SIWZ

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 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.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Termin rozpoczęcia realizacji umowy - od dnia podpisania. Terminy wykonania poszczególnych prac (w każdym 
z Pakietów) będą określane w Zleceniach.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
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Wykonywanie usług leśnych z zakresu szkółkarstwa i nasiennictwa
Część nr: Pakiet nr VIII

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
77211300 Usługi selekcji drzew
77211500 Usługi pielęgnacji drzew
77211600 Sadzenie drzew
77231000 Usługi gospodarki leśnej
77231200 Usługi zwalczania szkodników leśnych

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL722 Sandomiersko-jędrzejowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Tereny w zarządzie Nadleśnictwa Staszów.

II.2.4) Opis zamówienia:
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SZKÓŁKARSTWO I NASIENNICTWO
Oprysk opryskiwaczem ciągnikowym HA 88,32
Mechaniczne spulchnianie pomiędzy sadzonkami AR 4 200
Bronowanie gleby AR 2 324,00
Orka pełna AR 1 382,00
Mechaniczne spulchnianie gleby AR 1 862,00
Spulchnianie gleby na międzyrzędach dla DB i BK również w okresie wschodów AR 260
Spulchnianie gleby na międzyrzędach w okresie wschodów motyką AR 422
Podcinanie korzeni sadzonek podcinaczem AR 136
Podcinanie korzeni sadzonek podcinaczem sekcyjnym AR 360
Mechaniczne włókowanie powierzchni AR 844
Nawożenie mineralne w sadzonkach - wykonywane ręcznie AR 480
Nawożenie mineralne – dolistne AR 1 200
Pielenie w rzędach lub pasach AR 3 400
Pielenie w rzędach lub pasach w okresie wschodów AR 34,00
Zakładanie lub zdejmowanie osłon AR 440
Zakładanie lub zdejmowanie konstrukcji przeciw przymrozkowych AR 3 380,00
Wyjęcie 1-latek iglastych wyoranych mechanicznie TSZT 240,00
Wyjęcie wielolatek liściastych wyoranych mechanicznie TSZT 1 010,00
Sortowanie 1-latek iglastych z wiązaniem w pęczki TSZT 240,00
Sortowanie 2-3-latek liściastych z wiązaniem w pęczki TSZT 1 010,00
Dołowanie 1-latek iglastych z doniesieniem TSZT 140,00
Dołowanie 2-3-latek liściastych z doniesieniem TSZT 780,00
Żelowanie korzeni sadzonek TSZT 140,00
Oprysk opryskiwaczem ciągnikowym na szkółce leśnej AR 5 440,00
Siew nasion drobnych siewnikiem mechanicznie AR 15,00
Ręczny wysiew nasion AR 407,00
Wysiew nasion na ugór zielony AR 480,00
Wałowanie (m.in. ugoru zielonego) AR 480,00
Badanie zapędraczenia gleby - doły próbne SZT 155,00
Pomoc przy wykonywaniu oceny produkcji szkółkarskiej H 96,00
Prace godzinowe ciągnikowe H 4,00
Prace godzinowe ręczne H 864
Sprzątanie terenu szkółki H 120
Mechaniczny rozładunek sadzonek kontenerowych H 30
Wykonanie termoterapii żołędzi KG 23 000
Zaprawianie przedsiewne nasion SKG 242
Prace godzinowe ręczne H 50

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: samodzielna realizacja kluczowych elementów (zadań) zamówienia / Waga: 40 %
Cena - Waga: 60 %

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/02/2021
Koniec: 31/12/2021
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Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP, w okresie 
3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług 
podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia.
5.2. Opis zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP został zawarty w pkt 3 SIWZ

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 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.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Termin rozpoczęcia realizacji umowy - od dnia podpisania. Terminy wykonania poszczególnych prac (w każdym 
z Pakietów) będą określane w Zleceniach.

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:
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 potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wykonawca dostarczy: 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. 24 ust. 5 pkt 1 PZP,
Zaświadczenie właściwego naczelnika US potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, 
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument 
potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych 
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu,
Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS albo inny dokument potwierdzający, 
że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione 
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nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że 
wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi 
odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie 
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 PZP oraz, 
odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie 
art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 PZP, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
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 albo –w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie 
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia 
w sprawie spłat tych należności (w odniesieniu do przesłanki wykluczenia opisanej w art. 24 ust. 1 pkt 15 PZP) 
(wg wzoru stanowiącego załącznik 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) (wg 
wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ),
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 (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 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(wg wzoru 
stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ),
Oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie 
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm.) 
(wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ).
Oraz w terminie 3 dni od publikacji informacji z otwarcia ofert oświadczenie o przynależności lub braku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ)

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:
Pakiet dysponowanie kwotą [zł]
VI 160 000,00
VIII 60 000,00
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Wykonawca będzie obowiązany przedstawić Zamawiającemu następujące oświadczenia i dokumenty na 
potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dot. sytuacji finansowej
— informacje nt. środkówfinansowych lub zdolności kredytowej, którymi dysponuje wykonawca, które podać 
należy w Części IV lit. B (pkt6) JEDZ.
Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych 
środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed 
upływem terminu składania ofert,

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
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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) w okresie następujących po sobie do 12 miesięcy zrealizował lub realizuje (przy czym w tym 
przypadku będzie liczona wartość zrealizowanej części przedmiotu umowy) usługi:
Dla Pakiet VI polegające na wykonywaniu prac z zakresu zagospodarowania lasu, zrywki i pozyskania drewna, 
na kwotę nie mniejszą niż 800 000 zł brutto
Dla Pakietu VIII polegające na wykonywaniu prac z zakresu nasiennictwa i szkółkarstwa na kwotę nie mniejszą 
niż 200 000 zł brutto
b) Warunek ten, w zakresie potencjału technicznego, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, 
że dysponuje lub będzie dysponować:
Dla Pakietu VI co najmniej 1 szt. maszyn leśnych typu harwester, 2 ciągnikami zrywkowymi lub ciągnikami 
przystosowanymi do zrywki drewna
Dla pakietu VIII co najmniej 1 ciągnikiem uniwersalnym i sprzętem do prac szkółkarskich - minimum pługiem 
dwuskibowym, broną talerzową, glebogryzarką lub kultywatorem, wyciskaczem, rozsiewaczem nawozów,
c) 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 VI co najmniej 7 osobami („pilarzami”), które ukończyły z wynikiem pozytywnym szkolenie 
dopuszczające do pracy z pilarką zgodnie z § 21 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2006 
r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej 
(Dz. U. Nr 161, poz. 1141) lub posiadające odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie poprzednio 
obowiązujących przepisów albo odpowiadające im uprawnienia wydane w innych Państwach Członkowskich 
Unii Europejskiej
Dla Pakietu VIII co najmniej 1 osobą, która ukończyła szkolenie w zakresie pracy ze środkami chemicznymi 
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2013 roku szkolenia w zakresie 
pracy ze środkami chemicznymi (Dz. U. z 2013 r. poz. 554) lub posiadająca odpowiadające im uprawnienie 
wydane na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów które uprawniają do pracy w kontakcie ze 
środkami ochrony roślin.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Wykonawca będzie obowiązany przedstawić Zamawiającemu następujące oświadczenia i dokumenty:na 
potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych: - w art. 24 ust. 1 pkt 13 – 14 PZP informacje 
wymagane w Części III lit. A JEDZ oraz w Części III lit. C wiersz pierwszy JEDZ oraz w Części III lit. D JEDZ; 
- w art. 24 ust. 1 pkt 15 PZP – informacje wymagane w Części III lit. B JEDZ;- w art. 24 ust. 1 pkt 16 PZP 
– informacje wymagane w Części III lit. C wiersz ósmy JEDZ; - w art. 24 ust. 1 pkt 17 PZP – informacje 
wymagane w Części III lit.. C wiersz ósmy JEDZ; - w art. 24 ust. 1 pkt 18 PZP – informacje wymagane w 
Części III lit. C wiersz ósmy JEDZ; - w art. 24 ust. 1 pkt 19 PZP – informacje wymagane w Części III lit. C 
wiersz szósty JEDZ; - w art. 24 ust. 1 pkt 20 PZP – informacje wymagane w Części III lit. C wiersz czwarty 
JEDZ; - w art. 24 ust. 1 pkt 21 PZP – informacje wymagane w Części III lit. D JEDZ; - w art. 24 ust. 1 pkt 
22 PZP – informacje wymagane w Części III lit. D JEDZ; - na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia 
wskazanych w art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP – informacje wymagane w Części III lit. C wiersz drugi JEDZ; -na 
potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 5 pkt 2 PZP – informacje wymagane 
w Części III lit. C wiersz trzeci JEDZ; - w art. 24 ust. 5 pkt 4 PZP – informacje wymagane w Części III lit. C 
wiersz siódmy JEDZ; - w art. 24 ust. 5 pkt 5 PZP – informacje wymagane w Części III lit. C wiersz pierwszy 
JEDZ; - w art. 24 ust. 5 pkt 6 PZP – informacje wymagane w Części III lit. C wiersz pierwszy JEDZ; - w art. 24 
ust. 5 pkt 7 PZP – informacje wymagane w Części III lit. C wiersz pierwszy JEDZ; - w art. 24 ust. 5 pkt 8 PZP 
– informacje wymagane w Części III lit. B JEDZ; - na potwierdzenie spełnienia warunku udziału dot. sytuacji 
finansowej – informacje nt. środków finansowych lub zdolności kredytowej, którymi dysponuje wykonawca, 
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które podać należy w Części IV lit. B (pkt 6) JEDZ; na potwierdzenie spełnienia warunku dot. doświadczenia 
– informacje nt. usług wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 
składania ofert które podać należy w Części IV lit. C (pkt 1b) JEDZ; - na potwierdzenie spełnienia warunku 
w zakresie potencjału technicznego – informacje nt. ilości (1) maszyn leśnych typu harwester, (2) ciągników 
zrywkowych lub ciągników przystosowanych do zrywki drewna oraz (3), ciągników i sprzętu do pracy na 
szkółce, które podać należy w Części IV lit. C (pkt 9) JEDZ; na potwierdzenie spełnienia warunku w zakresie 
osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia – informacje nt. ilości (1) osób które ukończyły 
z wynikiem pozytywnym szkolenie dopuszczające do pracy z pilarką zgodnie z § 21 rozporządzenia Ministra 
Środowiska z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych 
prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz. U. Nr 161, poz. 1141) lub posiadających odpowiadające im uprawnienia 
wydane na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów albo odpowiadające im uprawnienia wydane w 
innych Państwach Członkowskich Unii Europejskiej oraz ilości (2) osób, które ukończyły szkolenie w zakresie 
pracy ze środkami chemicznymi zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 
2013 roku szkolenia w zakresie pracy ze środkami chemicznymi (Dz. U. z 2013 r. poz. 554) lub posiadające 
odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów które uprawniają 
do pracy w kontakcie ze środkami ochrony roślin, które podać należy w Części IV lit. C (pkt 2) JEDZ. - wykaz 
usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie, - dowody, że wskazane przez wykonawcę usługi zostały wykonane lub 
są wykonywane należycie,

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Warunki realizacji umowy zawiera wzór umowy stanowiący załącznik do SIWZ.
Zamawaijacy przewiduje wprowadzenie zmian do umowy - szczegóły zawiera SIWZ.

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
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:
Art. 43 ust. 2b. Zamawiający może wyznaczyć termin składania ofert krótszy niż termin określony w ust. 2, 
nie krótszy jednak niż 15 dni, w następujących przypadkach: ...2) jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia 
zamówienia i skrócenie terminu składania ofert jest uzasadnione.
Prace objęte zamówieniem należy rozpocząć nie później, niż od 01.02.2021

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: 14/01/2021
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: 14/03/2021

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 14/01/2021
Czas lokalny: 09:15
Miejsce:
Siedziba zamawiającego, pok. nr 16 Świetlica

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
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
Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z zasadami przewidzianymi dla 
zamówień o wartości równej lub wyższej niż kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 
PZP. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości określonej poniżej dla Pakietów:
Pakiet wadium [zł]
VI 40 000,00
VIII 10 000,00
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
9.2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że 
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 299.).
9.3. Wadium wpłacane w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w banku 
Bank PeKaO S.A. I Oddział w Staszowie nr rachunku: 40 1240 2803 1111 0000 3290 9465 z dopiskiem: 
wadium na zabezpieczenie oferty w postępowaniu na „Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na 
terenie Nadleśnictwa Staszów w roku 2021 - postępowanie nr III, Pakiet ___________________.” Wniesienie 
wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie zaliczone na rachunku bankowym 
Zamawiającego.
9.4. Z treści wadium wnoszonego w formie: poręczenia bankowego, poręczenia spółdzielczej kasy 
oszczędnościowo-kredytowej, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych 
przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej 
Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości powinno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone 
przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej 
kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a PZP oraz art. 46 ust. 5 PZP.
9.5. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz należy złożyć wraz z Ofertą w oryginale w postaci 
elektronicznej tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznymi osób upoważnionych do jego 

31/12/2020 S255
https://ted.europa.eu/TED

11 / 13



Dz.U./S S255
31/12/2020
641459-2020-PL

12 / 13

wystawienia. Wadium musi zabezpieczać ofertę na daną część zamówienia przez cały okres związania ofertą. 
Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy, zostanie odrzucona 
z postępowania na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b PZP.
9.6. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy:
1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta 
(banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib,
2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem – określenie przedmiotu 
zamówienia
3) kwotę gwarancji/poręczenia,
4) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo
I nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach 
określonych w art. 46 ust. 4a PZP oraz art. 46 ust. 5 PZP

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.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
16.1. 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, 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.
16.2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego 
stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zd. drugie 
PZP, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
16.3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
16.4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 16.2 i 16.3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w 
którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach 
stanowiących podstawę jego wniesienia.
16.5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo 
w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym.
16.6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w 
taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
16.7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego 
przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca 
zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w 
terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.
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VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/12/2020
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