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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:513651-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Lubsko: Usługi leśnictwa
2020/S 210-513651
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Lubsko
Adres pocztowy: ul. Emilii Plater 15
Miejscowość: Lubsko
Kod NUTS: PL432 Zielonogórski
Kod pocztowy: 68-300
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Magdalena Bielak
E-mail: lubsko@zielonagora.lasy.gov.pl
Tel.: +48 683720400
Faks: +48 683720400
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.lubsko.zielonagora.lasy.gov.pl
I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_zielona_gora/nadl_lubsko/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://miniportal.uzp.gov.pl/
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

I.5)

Główny przedmiot działalności
Inna działalność: gospodarka leśna – leśnictwo

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej w roku 2021 oraz szkółkarstwa i nasiennictwa w latach 2021–
2022 na terenie Nadleśnictwa Lubsko
Numer referencyjny: SA.270.5.2020

II.1.2)

Główny kod CPV
77200000 Usługi leśnictwa

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
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Usługi
II.1.4)

Krótki opis:
1) Przedm. 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, obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony
przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz usługi leśne w zakresie prac na szkółce leśnej
I nasiennictwa, do wykonania na terenie Nadl. Lubsko w roku 2021 oraz szkółkarstwa i nasiennictwa w latach
2021-2022.
2) Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac
Z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz usługi leśne w
zakresie prac na szkółce leśnej
I nasiennictwa wynikające z załącznika nr 3 do SIWZ, na który składają się:
— zał nr 3.1. – rozmiar prac według grup czynności,
— zał nr 3.2. – układ sort. pozyskania drewna,
— zał nr 3.3. – zestawienie stopni trudności i współczynników utrudnień poz
— zał nr 3.4 – ochrona nalotów i podrostów,
— zał nr 3.5 – wykaz cięć o charakterze hodowla w drzew. przedręb

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 17 217 759.00 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 01/21 – Obręb Brody, w skład którego wchodzą leśnictwa: Jeziory Dolne, Nowa Rola, Nabłoto, Marianka,
Tuplice, Zasieki, Gręzawa
Część nr: 1

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

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL432 Zielonogórski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zasięg terytorialny Nadleśnictwa Lubsko, Obręb Brody, w skład którego wchodzą leśnictwa: Jeziory Dolne,
Nowa Rola, Nabłoto, Marianka, Tuplice, Zasieki, Gręzawa

II.2.4)

Opis zamówienia:
1) Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt.
1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 6 z późn. zm. – „Ustawa o

28/10/2020
S210
https://ted.europa.eu/TED

2 / 21

Dz.U./S S210
28/10/2020
513651-2020-PL

3 / 21

lasach”) obejmujące prace z pozyskania i zrywki drewna do wykonania na terenie Nadleśnictwa Lubsko w roku
2021
2) Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac pozyskania i zrywki drewna
wynikające z załącznika nr 3 do SIWZ, na który składają się:
Załącznik nr 3.1. – rozmiar prac według grup czynności dot. pakietów od 01/21 do 06/21;
— załącznik nr 3.2. – układ sortymentowy pozyskania drewna dot. pakietów od 01/21 do 06/21,
— załącznik nr 3.3. – zestawienie stopni trudności i współczynników utrudnień pozyskania oraz stref i odległości
zrywki dot. pakietów od 01/21 do 06/21,
— załącznik nr 3.4 – ochrona nalotów i podrostów dot. pakietów: 02/21, 03/21, 04,/21, 05/21, 06/21,
— załącznik nr 3.5 – wykaz cięć o charakterze hodowlanym w drzewostanach przedrębnych dot. pakietów:
04/21, 05/21, 06/21.
Standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia, określa decyzja nr
67 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 06 sierpnia 2020 r. w sprawie udostępnienia jednolitych
wzorów dokumentów oraz stosowania standardów jakościowych odnoszących się do wszystkich istotnych cech
przedmiotu zamówienia dotyczących zamawiania usług leśnych z zakresu gospodarki leśnej w jednostkach
organizacyjnych Lasów Państwowych oraz decyzja nr 85 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych
w Zielonej Górze z dnia 2 września 2020 r. w sprawie ustalenia standardu technologii wykonawstwa i odbioru
prac (zn. spr. ZG.0301.1.2020).
Określony w tych decyzjach szczegółowy opis standardu technologii wykonywania poszczególnych prac
leśnych (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 4 do SIWZ.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 2 225 157.00 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
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, o wartości do 50 % wartości zamówienia podstawowego.
Zamówienia te będą polegały na powtórzeniu podobnych usług do usług stanowiących przedmiot niniejszego
zamówienia. Ze względu na ograniczoną ilość znaków, szcz. informacje zawarte są w SIWZ

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający określa minimalny poziom zamówienia, który zostanie na pewno zrealizowany na 70 % wartości
przedmiotu zamówienia.
Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności
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). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie
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służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 %
wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 umowy, która zostanie zawarta z Wykonawcą.
II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
1. wartość zamówienia podstawowego 1 236 198,00 zł. netto, opcja 247 240,00 zł. netto, zamówienia art. 67
ust. 1 pkt 6 - 741 719,00 zł. netto.2. Ogólne zasady realizacji przedmiotu zamówienia zostały wskazane w pkt
3.3. SIWZ oraz we wzorze umowy (zał. nr 12 do SIWZ).

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet 02/21 – Obręb Jasień, w skład którego wchodzą leśnictwa: Świbna, Jasień, Łukaw, Bronice, Czerna
Część nr: 2

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

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL432 Zielonogórski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zasięg terytorialny Nadleśnictwa Lubsko,Obręb Jasień, w skład którego wchodzą leśnictwa: Świbna, Jasień,
Łukaw, Bronice, Czerna

II.2.4)

Opis zamówienia:
1) Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt.
1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 6 z późn. zm. – „Ustawa o
lasach”) obejmujące prace z pozyskania i zrywki drewna do wykonania na terenie Nadleśnictwa Lubsko w roku
2021
2) Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac pozyskania i zrywki drewna
wynikające z załącznika nr 3 do SIWZ, na który składają się:
— załącznik nr 3.1. – rozmiar prac według grup czynności dot. pakietów od 01/21 do 06/21,
— załącznik nr 3.2. – układ sortymentowy pozyskania drewna dot. pakietów od 01/21 do 06/21,
— załącznik nr 3.3. – zestawienie stopni trudności i współczynników utrudnień pozyskania oraz stref i odległości
zrywki dot. pakietów od 01/21 do 06/21,
— załącznik nr 3.4 – ochrona nalotów i podrostów dot. pakietów: 02/21, 03/21, 04,/21, 05/21, 06/21,
— załącznik nr 3.5 – wykaz cięć o charakterze hodowlanym w drzewostanach przedrębnych dot. pakietów:
04/21, 05/21, 06/21.
Standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia, określa decyzja nr
67 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 06 sierpnia 2020 r. w sprawie udostępnienia jednolitych
wzorów dokumentów oraz stosowania standardów jakościowych odnoszących się do wszystkich istotnych cech
przedmiotu zamówienia dotyczących zamawiania usług leśnych z zakresu gospodarki leśnej w jednostkach
organizacyjnych Lasów Państwowych oraz decyzja nr 85 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych
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w Zielonej Górze z dnia 2 września 2020 r. w sprawie ustalenia standardu technologii wykonawstwa i odbioru
prac (zn. spr. ZG.0301.1.2020).
Określony w tych decyzjach szczegółowy opis standardu technologii wykonywania poszczególnych prac
leśnych (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 4 do SIWZ.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 935 936.00 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
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, o wartości do 50 % wartości zamówienia podstawowego.
Zamówienia te będą polegały na powtórzeniu podobnych usług do usług stanowiących przedmiot niniejszego
zamówienia. Ze względu na ograniczoną ilość znaków, szcz. informacje zawarte są w SIWZ

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający określa minimalny poziom zamówienia, który zostanie na pewno zrealizowany na 70 % wartości
przedmiotu zamówienia.
Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności
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). 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 na wartość do 20 %
wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 umowy, która zostanie zawarta z Wykonawcą.

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
1. wartość zamówienia podstawowego 1 075 520,00 zł. netto, opcja 215 104,00 zł. netto, zamówienia art. 67
ust. 1 pkt 6 - 645 312,00 zł. netto. 2. Ogólne zasady realizacji przedmiotu zamówienia zostały wskazane w pkt
3.3. SIWZ oraz we wzorze umowy (zał. nr 12 do SIWZ).

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet 03/21 – Obręb Lubsko, w skład którego wchodzą leśnictwa: Przyborowice, Starosiedle, Dąbrowa,
Mierków, Biecz
Część nr: 3

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
77200000 Usługi leśnictwa
77210000 Usługi pozyskiwania drewna
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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
II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL432 Zielonogórski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zasięg terytorialny Nadleśnictwa Lubsko, Obręb Lubsko, w skład którego wchodzą leśnictwa: Przyborowice,
Starosiedle, Dąbrowa, Mierków, Biecz

II.2.4)

Opis zamówienia:
1) Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt.
1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 6 z późn. zm. – „Ustawa o
lasach”) obejmujące prace z pozyskania i zrywki drewna do wykonania na terenie Nadleśnictwa Lubsko w roku
2021
2) Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac pozyskania i zrywki drewna
wynikające z załącznika nr 3 do SIWZ, na który składają się:
— załącznik nr 3.1. – rozmiar prac według grup czynności dot. pakietów od 01/21 do 06/21,
— załącznik nr 3.2. – układ sortymentowy pozyskania drewna dot. pakietów od 01/21 do 06/21,
— załącznik nr 3.3. – zestawienie stopni trudności i współczynników utrudnień pozyskania oraz stref i odległości
zrywki dot. pakietów od 01/21 do 06/21,
— załącznik nr 3.4 – ochrona nalotów i podrostów dot. pakietów: 02/21, 03/21, 04,/21, 05/21, 06/21,
— załącznik nr 3.5 – wykaz cięć o charakterze hodowlanym w drzewostanach przedrębnych dot. pakietów:
04/21, 05/21, 06/21.
Standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia, określa decyzja nr
67 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 06 sierpnia 2020 r. w sprawie udostępnienia jednolitych
wzorów dokumentów oraz stosowania standardów jakościowych odnoszących się do wszystkich istotnych cech
przedmiotu zamówienia dotyczących zamawiania usług leśnych z zakresu gospodarki leśnej w jednostkach
organizacyjnych Lasów Państwowych oraz decyzja nr 85 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych
w Zielonej Górze z dnia 2 września 2020 r. w sprawie ustalenia standardu technologii wykonawstwa i odbioru
prac (zn. spr. ZG.0301.1.2020).
Określony w tych decyzjach szczegółowy opis standardu technologii wykonywania poszczególnych prac
leśnych (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 4 do SIWZ.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 891 659.00 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
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, o wartości do 50 % wartości zamówienia podstawowego.
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Zamówienia te będą polegały na powtórzeniu podobnych usług do usług stanowiących przedmiot niniejszego
zamówienia. Ze względu na ograniczoną ilość znaków, szcz. informacje zawarte są w 5SIWZ
II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający określa minimalny poziom zamówienia, który zostanie na pewno zrealizowany na 70 % wartości
przedmiotu zamówienia.
Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności
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). 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 na wartość do 20 %
wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 umowy, która zostanie zawarta z Wykonawcą.

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
1. wartość zamówienia podstawowego 1 050 922,00 zł. netto, opcja 210 184,00 zł. netto, zamówienia art. 67
ust. 1 pkt 6 - 630 553,00 zł. netto. 2. Ogólne zasady realizacji przedmiotu zamówienia zostały wskazane w pkt
3.3. SIWZ oraz we wzorze umowy (zał. nr 12 do SIWZ).

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet 04/21 – Obręb Brody, w skład którego wchodzą leśnictwa: Jeziory Dolne, Nowa Rola, Nabłoto, Marianka,
Tuplice, Zasieki, Gręzawa
Część nr: 4

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
45340000 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego
45342000 Wznoszenie ogrodzeń

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL432 Zielonogórski
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Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zasięg terytorialny Nadleśnictwa Lubsko, Obręb Brody, w skład którego wchodzą leśnictwa: Jeziory Dolne,
Nowa Rola, Nabłoto, Marianka, Tuplice, Zasieki, Gręzawa
II.2.4)

Opis zamówienia:
1) Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt.
1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 6 z późn. zm. – „Ustawa o
lasach”) obejmujące prace z pozyskania i zrywki drewna do wykonania na terenie Nadleśnictwa Lubsko w roku
2021
2) Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac pozyskania i zrywki drewna
wynikające z załącznika nr 3 do SIWZ, na który składają się:
— załącznik nr 3.1. – rozmiar prac według grup czynności dot. pakietów od 01/21 do 06/21,
— załącznik nr 3.2. – układ sortymentowy pozyskania drewna dot. pakietów od 01/21 do 06/21,
— załącznik nr 3.3. – zestawienie stopni trudności i współczynników utrudnień pozyskania oraz stref i odległości
zrywki dot. pakietów od 01/21 do 06/21,
— załącznik nr 3.4 – ochrona nalotów i podrostów dot. pakietów: 02/21, 03/21, 04,/21, 05/21, 06/21,
— załącznik nr 3.5 – wykaz cięć o charakterze hodowlanym w drzewostanach przedrębnych dot. pakietów:
04/21, 05/21, 06/21.
Standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia, określa decyzja nr
67 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 06 sierpnia 2020 r. w sprawie udostępnienia jednolitych
wzorów dokumentów oraz stosowania standardów jakościowych odnoszących się do wszystkich istotnych cech
przedmiotu zamówienia dotyczących zamawiania usług leśnych z zakresu gospodarki leśnej w jednostkach
organizacyjnych Lasów Państwowych oraz decyzja nr 85 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych
w Zielonej Górze z dnia 2 września 2020 r. w sprawie ustalenia standardu technologii wykonawstwa i odbioru
prac (zn. spr. ZG.0301.1.2020).
Określony w tych decyzjach szczegółowy opis standardu technologii wykonywania poszczególnych prac
leśnych (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 4 do SIWZ.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 3 427 269.00 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
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, o wartości do 50 % wartości zamówienia podstawowego.
Zamówienia te będą polegały na powtórzeniu podobnych usług do usług stanowiących przedmiot niniejszego
zamówienia. Ze względu na ograniczoną ilość znaków, szcz. informacje zawarte są w SIWZ

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
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Zamawiający określa minimalny poziom zamówienia, który zostanie na pewno zrealizowany na 70 % wartości
przedmiotu zamówienia.
Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności
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). 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 na wartość do 20 %
wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 umowy, która zostanie zawarta z Wykonawcą.
II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
1. wartość zamówienia podstawowego 1 904 038,00 zł. netto, opcja 380 808,00 zł. netto, zamówienia art. 67
ust. 1 pkt 6 - 1 142 423,00 zł. netto. 2. Ogólne zasady realizacji przedmiotu zamówienia zostały wskazane w pkt
3.3. SIWZ oraz we wzorze umowy (zał. nr 12 do SIWZ).

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet 05/21 – Obręb Jasień, w skład którego wchodzą leśnictwa: Świbna, Jasień, Łukaw, Bronice, Czerna
Część nr: 5

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
45340000 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego
45342000 Wznoszenie ogrodzeń

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL432 Zielonogórski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zasięg terytorialny Nadleśnictwa Lubsko, Obręb Jasień, w skład którego wchodzą leśnictwa: Świbna, Jasień,
Łukaw, Bronice, Czerna

II.2.4)

Opis zamówienia:
1) Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt.
1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 6 z późn. zm. – „Ustawa o
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lasach”) obejmujące prace z pozyskania i zrywki drewna do wykonania na terenie Nadleśnictwa Lubsko w roku
2021
2) Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac pozyskania i zrywki drewna
wynikające z załącznika nr 3 do SIWZ, na który składają się:
— załącznik nr 3.1. – rozmiar prac według grup czynności dot. pakietów od 01/21 do 06/21,
— załącznik nr 3.2. – układ sortymentowy pozyskania drewna dot. pakietów od 01/21 do 06/21,
— załącznik nr 3.3. – zestawienie stopni trudności i współczynników utrudnień pozyskania oraz stref i odległości
zrywki dot. pakietów od 01/21 do 06/21,
— załącznik nr 3.4 – ochrona nalotów i podrostów dot. pakietów: 02/21, 03/21, 04,/21, 05/21, 06/21,
— załącznik nr 3.5 – wykaz cięć o charakterze hodowlanym w drzewostanach przedrębnych dot. pakietów:
04/21, 05/21, 06/21.
Standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia, określa decyzja nr
67 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 06 sierpnia 2020 r. w sprawie udostępnienia jednolitych
wzorów dokumentów oraz stosowania standardów jakościowych odnoszących się do wszystkich istotnych cech
przedmiotu zamówienia dotyczących zamawiania usług leśnych z zakresu gospodarki leśnej w jednostkach
organizacyjnych Lasów Państwowych oraz decyzja nr 85 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych
w Zielonej Górze z dnia 2 września 2020 r. w sprawie ustalenia standardu technologii wykonawstwa i odbioru
prac (zn. spr. ZG.0301.1.2020).
Określony w tych decyzjach szczegółowy opis standardu technologii wykonywania poszczególnych prac
leśnych (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 4 do SIWZ.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 3 269 261.00 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
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, o wartości do 50 % wartości zamówienia podstawowego.
Zamówienia te będą polegały na powtórzeniu podobnych usług do usług stanowiących przedmiot niniejszego
zamówienia. Ze względu na ograniczoną ilość znaków, szcz. informacje zawarte są w SIWZ

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający określa minimalny poziom zamówienia, który zostanie na pewno zrealizowany na 70 % wartości
przedmiotu zamówienia.
Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności
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). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie
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służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 %
wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 umowy, która zostanie zawarta z Wykonawcą.
II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
1. wartość zamówienia podstawowego 1 816 256,00 zł. netto, opcja 363 251,00 zł. netto, zamówienia art. 67
ust. 1 pkt 6 - 1 089 754,00 zł. netto. 2. Ogólne zasady realizacji przedmiotu zamówienia zostały wskazane w pkt
3.3. SIWZ oraz we wzorze umowy (zał. nr 12 do SIWZ).

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet 06/21 – Obręb Lubsko, w skład którego wchodzą leśnictwa: Przyborowice, Starosiedle, Dąbrowa,
Mierków, Biecz
Część nr: 6

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
45340000 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego
45342000 Wznoszenie ogrodzeń

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL432 Zielonogórski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zasięg terytorialny Nadleśnictwa Lubsko, Obręb Lubsko, w skład którego wchodzą leśnictwa: Przyborowice,
Starosiedle, Dąbrowa, Mierków, Biecz

II.2.4)

Opis zamówienia:
11) 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 z późn. zm. – „Ustawa o
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lasach”) obejmujące prace z pozyskania i zrywki drewna do wykonania na terenie Nadleśnictwa Lubsko w roku
2021
2) Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac pozyskania i zrywki drewna
wynikające z załącznika nr 3 do SIWZ, na który składają się:
— załącznik nr 3.1. – rozmiar prac według grup czynności dot. pakietów od 01/21 do 06/21,
— załącznik nr 3.2. – układ sortymentowy pozyskania drewna dot. pakietów od 01/21 do 06/21,
— załącznik nr 3.3. – zestawienie stopni trudności i współczynników utrudnień pozyskania oraz stref i odległości
zrywki dot. pakietów od 01/21 do 06/21,
— załącznik nr 3.4 – ochrona nalotów i podrostów dot. pakietów: 02/21, 03/21, 04,/21, 05/21, 06/21,
— załącznik nr 3.5 – wykaz cięć o charakterze hodowlanym w drzewostanach przedrębnych dot. pakietów:
04/21, 05/21, 06/21.
Standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia, określa decyzja nr
67 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 06 sierpnia 2020 r. w sprawie udostępnienia jednolitych
wzorów dokumentów oraz stosowania standardów jakościowych odnoszących się do wszystkich istotnych cech
przedmiotu zamówienia dotyczących zamawiania usług leśnych z zakresu gospodarki leśnej w jednostkach
organizacyjnych Lasów Państwowych oraz decyzja nr 85 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych
w Zielonej Górze z dnia 2 września 2020 r. w sprawie ustalenia standardu technologii wykonawstwa i odbioru
prac (zn. spr. ZG.0301.1.2020).
Określony w tych decyzjach szczegółowy opis standardu technologii wykonywania poszczególnych prac
leśnych (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 4 do SIWZ.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 2 698 126.00 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
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, o wartości do 50 % wartości zamówienia podstawowego.
Zamówienia te będą polegały na powtórzeniu podobnych usług do usług stanowiących przedmiot niniejszego
zamówienia. Ze względu na ograniczoną ilość znaków, szcz. informacje zawarte są w SIWZ

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający określa minimalny poziom zamówienia, który zostanie na pewno zrealizowany na 70 % wartości
przedmiotu zamówienia.
Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności
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). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie
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służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 %
wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 umowy, która zostanie zawarta z Wykonawcą.
II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
1. wartość zamówienia podstawowego 1 498 959,00 zł. netto, opcja 299 792,00 zł. netto, zamówienia ar. 67 ust.
1 pkt 6 - 899 375,00 zł. netto. 2. Ogólne zasady realizacji przedmiotu zamówienia zostały wskazane w pkt 3.3.
SIWZ oraz we wzorze umowy (zał. nr 12 do SIWZ).

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet 07/21 – Szkółka Leśna Marianka
Część nr: 7

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
77200000 Usługi leśnictwa
77211500 Usługi pielęgnacji drzew
77211600 Sadzenie drzew
77230000 Usługi doraźne dotyczące leśnictwa
77231000 Usługi gospodarki leśnej
77231200 Usługi zwalczania szkodników leśnych
77231600 Usługi zalesiania

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL432 Zielonogórski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zasięg terytorialny Nadleśnictwa Lubsko, Szkółka Leśna Marianka

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zdefiniowane w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z
dnia 28.9.1991 r. o lasach, obejmujące prace z zakresu hodowli do wykonania na terenie Nadleśnictwa Lubsko
w roku 2021 i 2022.
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 (czynności) wchodzące w skład przedmiotu
zamówienia zostały opisane w załączniku nr 4 do SIWZ.
Opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac został zawarty w załączniku nr 4 do SIWZ.
Standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia, określa decyzja nr
67 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 06 sierpnia 2020 r. w sprawie udostępnienia jednolitych
wzorów dokumentów oraz stosowania standardów jakościowych odnoszących się do wszystkich istotnych cech
przedmiotu zamówienia dotyczących zamawiania usług leśnych z zakresu gospodarki leśnej w jednostkach
organizacyjnych Lasów Państwowych oraz decyzja nr 85 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych
w Zielonej Górze z dnia 2 września 2020 r. w sprawie ustalenia standardu technologii wykonawstwa i odbioru
prac (zn. spr. ZG.0301.1.2020).
Określony w tych decyzjach szczegółowy opis standardu technologii wykonywania poszczególnych prac
leśnych (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 4 do SIWZ.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
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Cena
II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 770 352.00 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2022
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, o wartości do 50 % wartości zamówienia podstawowego.
Zamówienia te będą polegały na powtórzeniu podobnych usług do usług stanowiących przedmiot niniejszego
zamówienia. Ze względu na ograniczoną ilość znaków, szcz. informacje zawarte są w SIWZ

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający określa minimalny poziom zamówienia, który zostanie na pewno zrealizowany na 70 % wartości
przedmiotu zamówienia.
Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności
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). 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 na wartość do 20 %
wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 umowy, która zostanie zawarta z Wykonawcą.
z Wykonawcą.

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
1. wartość zamówienia podstawowego 983 529,00 zł. netto, opcja 196 706,00 zł. netto, zamówienia art. 67 ust.
1 pkt 6 - 590 117,00 zł. netto. 2. Ogólne zasady realizacji przedmiotu zamówienia zostały wskazane w pkt 3.3.
SIWZ oraz we wzorze umowy (zał. nr 12A i 12B do SIWZ).

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:
1. Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału
w postępowaniu.2. 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 oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone w SIWZ.3. W
celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz w celu potwierdzenia spełniania
warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca będzie obowiązany przedstawić Zamawiającemu w terminach
wskazanych w SIWZ m.in. następujące oświadczenia i dokumenty:a) oświadczenie Wykonawcy stanowiące
wstępne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w niniejszej SIWZ i
braku podstaw do wykluczenia, złożone na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia
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(dalej: „JEDZ”);b) odpis z właściwego rejestru lub z CEIDG, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru lub ewidencji,c) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków 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;d)
zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS albo inny dokument potwierdzający,
że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,inny dokument
potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłaty 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;e) 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
podst. art.24 ust. 5 pkt 5 i 6 PZP;f) 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
z art. 24 ust. 1 pkt 15 PZP);g) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (w odniesieniu do przesłanki wykluczenia z art.
24 ust. 1 pkt 22 PZP h) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego
za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny (w zakresie przesłanki wykluczenia z art. 24 ust. 5
pkt 5 i 6 PZP);i) 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 przesłanki wykluczenia z art. 24 ust. 5 pkt 7 PZP);j) 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 .4. 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 złoży oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. SYTUACJA EKONOMICZNA Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania
warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku dot. zdolności ekonomicznej.2. SYTUACJA
FINANSOWA Na potwierdzenie opisanego poniżej warunku dot. SYTUACJI FINANSOWEJ, Wykonawca
będzie zobowiązany przedłożyć oświadczenie - informację nt. środków finansowych lub zdolności kredytowej,
którą dysponuje Wykonawca (w treści JEDZ), a na wezwanie Zamawiającego - informację banku lub
spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych
lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu
składania ofert.Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących
sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w
wystarczający sposób potwierdzi spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.
Opis warunku dot. SYTUACJI FINANSOWEJ został wskazany w pkt. 6.2.2) SIWZ.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
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Warunek w odniesieniu do sytuacji finansowej zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje
środkami finansowymi lub zdolnością kredytową nie mniejszą niż:I) dla Pakietu 01/21
133 000,00 zł
II) dla Pakietu 02/21
116 000,00 zł
III) dla Pakietu 03/21
113 000,00 zł
IV) dla Pakietu 04/21
209 000,00 zł
V) dla Pakietu 05/21
198 000,00 zł
VI) dla Pakietu 06/21
165 000,00 zł
VII) dla Pakietu 07/21
53 000,00 zł
III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. DOŚWIADCZENIE 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 zakresów określonych poniżej,
na kwoty wskazane poniżej (w poz. Minimalny poziom ewent. wymaganych standardów). Na potwierdzenie
spełnienia warunku dot. doświadczenia, Wykonawca będzie zobowiązany złożyć oświadczenie na formularzu
jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) - w tym informację nt. usług wykonanych lub
wykonywanych (przy czym w tym przypadku będzie liczona wartość zrealizowanej części przedmiotu
umowy) we wskazanym okresie, na kwoty nie mniejsze niż określono poniżej. Ponadto Wykonawca będzie
zobowiązany złożyć - na wezwanie Zamawiającego - wykaz wykonanych usług oraz dowody, że wykazane
usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie; dowodami będą w szczególności referencje bądź
inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej
przyczyny obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie
Wykonawcy.2. ZDOLNOŚCI TECHNICZNE Warunek w zakresie POTENCJAŁU TECHNICZNEGO zostanie
uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej nw. sprzętem. Na potwierdzenie
spełnienia warunku dot. zdolności technicznych, Wykonawca będzie zobowiązany złożyć oświadczenie
na formularzu JEDZ - w tym m.in. informacje nt. nazw i rodzajów maszyn i urządzeń, którymi dysponuje
Wykonawca, ich opisu, ilości oraz podstawy dysponowania. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca
będzie zobowiązany przedłożyć wykaz urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy na potrzeby realizacji
zamówienia.3. POTENCJAŁ KADROWY Warunek w zakresie POTENCJAŁU KADROWEGO, tj. osób
skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca
wykaże, że dysponuje co najmniej nw. osobami. Na potwierdzenie spełnienia warunku dot. kwalifikacji
zawodowych, Wykonawca będzie zobowiązany złożyć oświadczenie na formularzu JEDZ - w tym m.in.
informację nt. osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, zakresów wykonywanych przez
nie czynności, posiadanych uprawnień bądź kwalifikacji(jeżeli są wymagane) oraz podstawy dysponowania.
Ponadto Wykonawca będzie zobowiązany - na wezwanie Zamawiającego - przedłożyć wykaz osób
skierowanych do realizacji zamówienia .4. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub
podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wchodzące w skład przedmiotu
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zamówienia polegające na pozyskaniu i zrywce surowca drzewnego, jeżeli wykonanie tych czynności polega na
wykonywaniu pracy w sposób określony w art.22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1. Warunek w zakresie DOŚWIADCZENIA - realizacja co najmniej jednej usługi (przez usługę rozumie się
wykonywanie prac na podstawie jednej umowy), polegającej na wykonywaniu prac z nw. Zakresów pozyskania i
zrywki maszynami wielooperacyjnymi, na kwotę nie mniejszą niż (kwoty podane w tys. zł brutto:
Pakiet 01/21 - 534 000,00 zł, 02/21 - 464 000,00 zł, 03/21 - 450 000,00 zł
Pakiet 04/21, 05/21, 06/21- z zakresu zagospodarowania lasu, zrywki i pozyskania drewna - Pakiet 04/21. - 1
050 000,00 zł, Pakiet 5/21. - 992 000,00 zł, Pakiet 06/21 - 827 000,00 zł, Pakiet 07/21 Szkółka i nasiennictwo
266 000,00 zł
Warunek w zakresie POTENCJAŁU TECHNICZNEGO - dysponowanie na potrzeby realizacji zamówienia co
najmniej: Pakiet od 01/21 do 03/21 a) co najmniej dwoma maszynami leśnymi typu harvester, w tym jedną o
szerokości nie większej niż 2,4 m,
b) co najmniej trzema ciągnikami zrywkowymi typu forwarder lub trzema zestawami przystosowanymi do zrywki
drewna w systemie zrywki nasiębiernej,
Pakiety 04/21 do 06/21 co najmniej jednym ciągnikiem zrywkowym typu forwarder lub jednym zestawem
przystosowanym do zrywki drewna
W systemie zrywki nasiębiernej Pakiet 07/21 a) co najmniej 1 szt. ciągnika z biegiem pełzającym b) co najmniej
1 szt. rozrzutnika do obornika,c) co najmniej 1 przyczepą rolniczą.
POTENCJAŁU KADROWEGO - dysponowanie na potrzeby realizacji zamówienia co najmniej następującym
zasobem ludzkim:(1) Pakiet 01/21: 2 osobami, które ukończyły z wynikiem pozytywnym szkolenie
dopuszczające do pracy z pilarką(dalej pilarz), 1 osobą wykształceniem leśnym wyższym, leśnym średnim
lub posiadającą dyplom ukończenia studium zawodowego świadczenia usług na rzecz leśnictwa (dalej osoba
nadzoru);(2) Pakiet 02/21 i 03/21: 2 pilarzy, 1osobą nadzoru; Pakiet 04/21: 5 pilarzami, 1 osobą, która ukończyła
szkolenie w zakresie pracy ze środkami ochrony roślin, 1osobą nadzoru;(4) Pakiet 05/21: 6 pilarzami, 1 osobą,
która ukończyła szkolenie w zakresie pracy ze środkami ochrony roślin, 1osobą nadzoru;(5) Pakiet 06/21: 3
pilarzy, 1osobą nadzoru; 1 osobą, która ukończyła szkolenie w zakresie pracy ze środkami ochrony roślin(6)
Pakiet 07/21: 1 osobą, która ukończyła szkolenie w zakresie pracy ze środkami ochrony roślin, 1osobą nadzoru,
Pakiety 01/21 do 03/21 - 2 osobami, które posiadają uprawnienia do obsługi wielooperacyjnej maszyny leśnej, 3
operatorami maszyn wyposażonych
W żuraw załadowczy, Pakiety 04/21 do 06/21 co najmniej 1 operatorem maszyn wyposażonych
W żuraw załadowczy. Szczegółowy opis ww. warunków w części dotyczącej zdolności technicznej oraz
zawodowej, w tym również uszczegółowienie warunku dot. wymogu ukończenia z wynikiem pozytywnym
wymaganych szkoleń oraz wymogu posiadania określonych uprawnień przez osoby wskazane przez
Wykonawcę, został zawarty w pkt 6.2.3) SIWZ. Vide również pkt III.2.1) ogłoszenia
III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1)

Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu
Odniesienie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych:
Wykonawca jest zobowiązany dopuścić do wykonywania prac osoby, które zgodnie z obowiązującymi
przepisami posiadają odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia, np.— do prac z zakresu pozyskania drewna
mogą być dopuszczone wyłącznie osoby, które ukończyły z wynikiem pozytywnym szkolenie dopuszczające
do pracy z pilarką (§ 21 rozporz. Min. Środowiska z 24.08.2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej, Dz. U.Nr 161, poz. 1141) lub posiadają
odpowiadające im uprawnienia wydane na podst. poprzednio obow. przepisów albo odpowiadające im
uprawnienia wydane w innych Państwach Członkowskich UE uznane zgodnie z przepisami ustawy z 22 grudnia
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2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej
(Dz.U. z 2016 r. poz. 65),— do obsługi wielooperacyjnych maszyn leśnych mogą być dopuszczone wyłącznie
osoby posiadające uprawnienia do obsługi żurawi, wydane przez UDT (Dz.U. 2001 Nr 79, poz. 849, ze zm.),—
do prac związanych z wykonywaniem oprysków chemicznych mogą być dopuszczone wyłącznie osoby, które
ukończyły szkolenie z zakresu stosowania środków ochrony roślin (rozporz. Min. Rolnictwa i Rozwoju Wsi z
dnia 8 maja 2013 r. w sprawie szkoleń w zakresie środków ochrony roślin, Dz.U. z 2013 r. poz. 554, ze zm.)lub
posiadają wydane w innych Państwach Członkowskich Unii Europejskiej odpowiadające im uprawnienia w
zakresie stosowania środków ochrony roślin.
III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Wszelkie istotne dla stron postanowienia zawierają wzory umów dla poszczególnych pakietów, stanowiące
załącznik nr 12 i 12Ai 12B do SIWZ. 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.
Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez wykonawcę, którego
oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą w danym Pakiecie. Zabezpieczenie wynosić będzie 5 % ceny
łącznej zaoferowanej na dany Pakiet.

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: 01/12/2020
Czas lokalny: 09:00

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: 29/01/2021

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 01/12/2020
Czas lokalny: 09:30
Miejsce:
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Nadleśnictwo Lubsko
Ul. Emilii Plater 15
68-300 Lubsko
Sala 3 – sala konferencyjna
Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane
jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.Otwarcie ofert jest jawne.Szczegóły w
dziale 12 SIWZ.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Procedura otwarcia ofert jest jawna. Wykonawcy mogą uczestniczyć w otwarciu ofert. Osobą uprawnioną do
porozumiewania się z Wykonawcami jest: Magdalena Bielak, od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00, z
wyłączeniem dni wolnych od pracy.
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:
Zamawiający, kolejne ogłoszenie opublikuje w IV kwartale 2021 r. dla wykonawstwa usług leśnych w 2022 r.
VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych
Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3)

Informacje dodatkowe:
1. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 oraz
art.39-46 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843, ze zm.)
-zw. dalej PZP; a w sprawach nieuregulowanych w PZP stosuje się Kodeks cywilny.2. Postępowanie jest
prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. procedury odwróconej, o której mowa w art. 24aa
ust. 1 i 2 PZP. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego
oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu.3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą
spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje wstępne zawarte w JEDZ, potwierdzone w dokumentach i
oświadczeniach złożonych przez Wykonawcę wraz z ofertą lub w terminie wskazanym w SIWZ.4. W przypadku
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków udziału w postępowaniu
określonych w SIWZ winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy Wykonawcy
wspólnie. Żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać
wykluczeniu z postępowania (vide pkt. 6.1. SIWZ).5.Zamawiający wymaga wniesienia WADIUM w wysokości:
Pakiet 01/21. – 44 000,00 zł, Pakiet 02/21. – 38 000,00 zł,Pakiet 03/21. – 37 000,00 zł, Pakiet 04/21. – 68
000,00 zł, Pakiet 05/21. – 65 000,00 zł, Pakiet 06/21. – 53 000,00 zł, Pakiet 07/21. -11 000,00 zł.Wadium
należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, w formach wskazanych w SIWZ. Przy wyborze ofert w
każdym Pakiecie Zamawiający będzie się kierował następującym KRYTERIUM OCENY OFERT: Cena – waga:
100 %. Opis kryterium najniższej ceny oraz sposób oceny i porównania ofert wskazano w rozdz. 14. SIWZ.7.
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 (zakresy rzeczowy), których wykonanie
zamierza powierzyć Podwykonawcom oraz do podania firm Podwykonawców.8. KOMUNIKACJA między
Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAP https://
epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu
musi posiadać konto na ePUAP.9. Wykonawca sporządza ofertę w języku polskim, z zachowaniem postaci
elektronicznej i opatruje ją, pod rygorem nieważności, kwalifikowanym podpisem elektronicznym.10.
Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku
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udostępnionego na miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl/). Informacja klauzula RODO znajduje się w pkt
18 SIWZ. Okres realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2021 r., dla pakietów od 01/21
do 06/21, dla pakietu 07/21 do 31.12.2022 r. z zastrzeżeniem, powyższe nie uchybia możliwości wykonywania
uprawnień wynikających z umowy po terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, jak również możliwości
przedłużenia okresu realizacji zamówienia w drodze zmiany umowy.
Jeżeli zawarcie umowy nastąpi wcześniej, niż przed dniem 1 stycznia 2021 r., termin realizacji zamówienia
nastąpi od dnia 1 stycznia 2021 r. Zam. nie zamierza zawrzeć umowy ramowej, nie zawierza ustanawiać
dynamicznego systemu zakupów. Wybór najkorzystniejszej oferty nie będzie z zastosowaniem aukcji
elektronicznej. Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP
https://epuap.gov.pl/wps/portal/ pgl_lp_1407/SkrytkaESP
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587801
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587801
Adres internetowy: https://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 SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dz.U.UE lub zamieszczenia
SIWZ na stronie internetowej.Odwołanie wobec czynności innych niż określone wyżej 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 KIO w formie
pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem
albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed
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upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed
upływem tego terminu.Na orzeczenie KIO stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje
skarga do sądu.
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@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587801
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/10/2020
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