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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:71707-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Kudowa-Zdrój: Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie
2022/S 028-071707
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Park Narodowy Gór Stołowych
Adres pocztowy: Słoneczna 31
Miejscowość: Kudowa Zdrój
Kod NUTS: PL517 Wałbrzyski
Kod pocztowy: 57-350
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Piotr Dyda
E-mail: pngs@pngs.com.pl
Tel.: +48 748661436
Faks: +48 748662097
Adresy internetowe:
Główny adres: http://pngs.com.pl
I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.pngs.com.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://pngs.logintrade.net
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Państwowa Osoba Prawna - Park Narodowy Gór Stołowych

I.5)

Główny przedmiot działalności
Środowisko

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

Nazwa:
Wykonanie prac związanych z czynną ochroną ekosystemów leśnych w PNGS w 2022 roku.
Numer referencyjny: 1/ZP/ZAN/U/2022

II.1.2)

Główny kod CPV
77000000 Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi
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II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac związanych z czynną ochroną ekosystemów leśnych w PNGS
w 2022 roku na terenie Obwodu Ochronnego Szczeliniec; Obwodu Ochronnego Czerwona Woda; Obwodu
Ochronnego Bukowina, w szczególności obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, pozyskania i
zrywki drewna.

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 4 587 398.25 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:
Obwód Ochronny Szczeliniec
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
77200000 Usługi leśnictwa

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL517 Wałbrzyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Polska, województwo dolnośląskie, powiat kłodzki, Park Narodowy Gór Stołowych - Obwód Ochronny
Szczeliniec.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej w szczególności:
Pozyskanie drewna planowego i przygodnego: 5850 m3
Zrywka: 5850 m3
Podwóz: 300 m3
Roboczogodziny: 6892,9 rbg
Korowanie drewna: 50 m3
Zabezpieczanie drewna pozost. w ekosyst.: 150 m3
Transport materiałów – 198 godzin

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 363 776.75 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/03/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

09/02/2022
S28
https://ted.europa.eu/TED

2 / 10

Dz.U./S S28
09/02/2022
71707-2022-PL

3 / 10

Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy w stosunku do łącznej ilości
wszystkich czynności wycenionych w każdej z pozycji formularza cenowego stanowiącego część Oferty
(„Opcja”). Przedmiotem Opcji będą takie same (analogiczne prace), jak opisane w SWZ i wycenione przez
Wykonawcę w którejkolwiek z pozycji formularza cenowego stanowiącego część Oferty. W ramach Opcji, wedle
wyboru Zamawiającego, mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub tylko jedna z prac wskazanych w SWZ i
wycenionych przez Wykonawcę w formularzu cenowym stanowiącym część Oferty.
Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości, która nie będzie przekraczała 50 % Wartości
Przedmiotu Umowy określonej zgodnie z § 5 ust 3 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ.
Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będą ceny
jednostkowe poszczególnych prac zawarte w formularzu cenowym stanowiącym część Oferty.
Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy
roszczenie o ich zlecenie.
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z Opcji w przypadku: (1) wystąpienia potrzeby zwiększenia
zakresu rzeczowego usług stanowiących przedmiot zamówienia na skutek warunków przyrodniczych,
klimatycznych bądź atmosferycznych, (2) zmian na rynku sprzedaży drewna lub powierzenia Zamawiającemu
nowych zadań gospodarczych lub publicznych, (3) braku możliwości wyłonienia wykonawców usług leśnych
w ramach podstawowych trybów udzielania zamówień, celem zabezpieczenia niezbędnego wykonawstwa
prac oraz (4) powierzania wykonawcy prac stanowiących wykonawstwo zastępcze w stosunku do prac
realizowanych przez innego wykonawcę. W przypadku skorzystania z prawa opcji termin realizacji zamówienia
może zostać przedłużony do czasu zakończenia realizacji zadania będącego przedmiotem opcji, nie dłużej niż
do 31.03.2023 r.
II.2.13)

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

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 PZP, w
okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług
podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia nie przekroczą wartości 50 % wartości
niniejszego zamówienia.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Obwód Ochronny Czerwona Woda
Część nr: 2

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
77200000 Usługi leśnictwa

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL517 Wałbrzyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Polska, województwo dolnośląskie, powiat kłodzki, Park Narodowy Gór Stołowych - Obwód Ochronny
Czerwona Woda.

II.2.4)

Opis zamówienia:
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Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej w szczególności:
Pozyskanie drewna planowego i przygodnego: 5500 m3
Zrywka: 5500 m3
Podwóz: 500m3
Roboczogodziny: 7352,36rbg
Korowanie drewna: 100 m3
Zabezpieczanie drewna pozost. w ekosyst.: 150 m3
Transport materiałów – 203 godzin
Grodzenie upraw - 820 mb
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 394 345.25 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/03/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy w stosunku do łącznej ilości
wszystkich czynności wycenionych w każdej z pozycji formularza cenowego stanowiącego część Oferty
(„Opcja”). Przedmiotem Opcji będą takie same (analogiczne prace), jak opisane w SWZ i wycenione przez
Wykonawcę w którejkolwiek z pozycji formularza cenowego stanowiącego część Oferty. W ramach Opcji, wedle
wyboru Zamawiającego, mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub tylko jedna z prac wskazanych w SWZ i
wycenionych przez Wykonawcę w formularzu cenowym stanowiącym część Oferty.
Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości, która nie będzie przekraczała 50 % Wartości
Przedmiotu Umowy określonej zgodnie z § 5 ust 3 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ.
Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będą ceny
jednostkowe poszczególnych prac zawarte w formularzu cenowym stanowiącym część Oferty.
Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy
roszczenie o ich zlecenie.
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z Opcji w przypadku: (1) wystąpienia potrzeby zwiększenia
zakresu rzeczowego usług stanowiących przedmiot zamówienia na skutek warunków przyrodniczych,
klimatycznych bądź atmosferycznych, (2) zmian na rynku sprzedaży drewna lub powierzenia Zamawiającemu
nowych zadań gospodarczych lub publicznych, (3) braku możliwości wyłonienia wykonawców usług leśnych
w ramach podstawowych trybów udzielania zamówień, celem zabezpieczenia niezbędnego wykonawstwa
prac oraz (4) powierzania wykonawcy prac stanowiących wykonawstwo zastępcze w stosunku do prac
realizowanych przez innego wykonawcę. W przypadku skorzystania z prawa opcji termin realizacji zamówienia
może zostać przedłużony do czasu zakończenia realizacji zadania będącego przedmiotem opcji, nie dłużej niż
do 31.03.2023 r.

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
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II.2.14)

Informacje dodatkowe
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 PZP, w
okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług
podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia nie przekroczą wartości 50 % wartości
niniejszego zamówienia.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Obwód Ochronny Bukowina
Część nr: 3

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
77200000 Usługi leśnictwa

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL517 Wałbrzyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Polska, województwo dolnośląskie, powiat kłodzki, Park Narodowy Gór Stołowych - Obwód Ochronny
Czerwona Woda.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej w szczególności:
Pozyskanie drewna planowego i przygodnego: 5270 m3
Zrywka: 5270 m3
Podwóz: 1200m3
Roboczogodziny: 9693,8rbg
Korowanie drewna: 50 m3
Zabezpieczanie drewna pozost. w ekosyst.: 100 m3
Transport materiałów – 193 godzin
Grodzenie upraw - 280 mb

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 476 551.25 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/03/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy w stosunku do łącznej ilości
wszystkich czynności wycenionych w każdej z pozycji formularza cenowego stanowiącego część Oferty
(„Opcja”). Przedmiotem Opcji będą takie same (analogiczne prace), jak opisane w SWZ i wycenione przez
Wykonawcę w którejkolwiek z pozycji formularza cenowego stanowiącego część Oferty. W ramach Opcji, wedle
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wyboru Zamawiającego, mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub tylko jedna z prac wskazanych w SWZ i
wycenionych przez Wykonawcę w formularzu cenowym stanowiącym część Oferty.
Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości, która nie będzie przekraczała 50 % Wartości
Przedmiotu Umowy określonej zgodnie z § 5 ust 3 stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ. Podstawą określenia
wartości prac zleconych w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będą ceny jednostkowe poszczególnych
prac zawarte w formularzu cenowym stanowiącym część Oferty.
Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy
roszczenie o ich zlecenie.
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z Opcji w przypadku: (1) wystąpienia potrzeby zwiększenia
zakresu rzeczowego usług stanowiących przedmiot zamówienia na skutek warunków przyrodniczych,
klimatycznych bądź atmosferycznych, (2) zmian na rynku sprzedaży drewna lub powierzenia Zamawiającemu
nowych zadań gospodarczych lub publicznych, (3) braku możliwości wyłonienia wykonawców usług leśnych
w ramach podstawowych trybów udzielania zamówień, celem zabezpieczenia niezbędnego wykonawstwa
prac oraz (4) powierzania wykonawcy prac stanowiących wykonawstwo zastępcze w stosunku do prac
realizowanych przez innego wykonawcę. W przypadku skorzystania z prawa opcji termin realizacji zamówienia
może zostać przedłużony do czasu zakończenia realizacji zadania będącego przedmiotem opcji, nie dłużej niż
do 31.03.2023 r.
II.2.13)

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

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 PZP, w
okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług
podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia nie przekroczą wartości 50 % wartości
niniejszego zamówienia.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.1)

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

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania warunku udziału w postępowaniu
w odniesieniu do warunku dot. sytuacji ekonomicznej.
Warunek w odniesieniu do sytuacji finansowej, zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada środki
finansowe lub zdolność kredytową nie mniejszą niż:
I) dla CZĘŚCI I - 50000 zł
II) dla CZĘŚCI II - 50000 zł
III) dla CZĘŚCI III - 50000 zł

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)
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), lub więcej
polegające na wykonywaniu prac z zakresu zagospodarowania lasu, zrywki i pozyskania drewna, na kwotę nie
mniejszą niż 500 000 zł brutto łącznie z tego okresu na każdą część zamówienia. Jeżeli wykonawca składa
ofertę na dwie lub trzy części zamówienia musi wykazać się odpowiednio dwu lub trzykrotnością tej kwoty.
Warunek w zakresie potencjału technicznego, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że
dysponuje lub będzie dysponować dla KAŻDEJ CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:
Co najmniej: 2 konie, 1 specjalistyczny ciągnik do zrywki drewna posiadający odpowiednio zabezpieczoną
kabinę operatora stelaż wraz z siatką, wyposażony w mygłownicę, 1 ściągacz linowy do obalania zawieszonych
drzew, 2 mechaniczne sprzęty do korowania drewna okrągłego rozdrabniające korę i niszczące jednocześnie
kornika drukarza, 4 pilarki spalinowe, 1 sztuką ciągnika lub przyczepy do przewozu drewna z urządzeniem
samozaładowczym tzw. HDS.
Warunek, w zakresie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, zostanie uznany za
spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował na każdą część zamówienia:
co najmniej: 4 osobami, 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 odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów albo
odpowiadające im uprawnienia wydane w innych Państwach Członkowskich Unii Europejskiej uznane zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w
państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65);.
Oraz 1 osobą posiadającą uprawnienia do obsługi ciągnika zrywkowego z uprawnieniami.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z powyższych warunków
udziału w postępowaniu winien spełniać co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy
wspólnie. Żaden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać
wykluczeniu z postępowania.
Jeżeli Wykonawca ubiega się o udzielenie kilku Części zamówienia to nie może, celem wykazania spełnienia
warunków udziału w postępowaniu, wskazać tego samego doświadczenia, tego samego potencjału
technicznego, tych samych osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, ani tych samych
środków finansowych lub zdolności kredytowej w więcej niż jednej Części, chyba że wartość np. zdolności
kredytowej spełnia warunek dla 3 części łącznie.
Oceniając zdolność techniczną lub zawodową Wykonawcy, Zamawiający działając na podstawie art. 116 ust. 2
PZP może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli
posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych
lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na
realizację 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
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IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 11/03/2022
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: 08/06/2022

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 11/03/2022
Czas lokalny: 09:30
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert następuje poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą platformy Logintrade
(https://pngs.logintrade.net)
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)

Informacje dodatkowe:
WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA PODSTAWOWEGO (bez prawa opcji i zamówień uzupełniających Z art. 214
ust. 1 pkt 7 PZP ):
CZĘŚĆ I - 606123,00 ZŁ.
CZĘŚĆ II 619 709,00 ZŁ
CZĘŚĆ III - 656245,00 ZŁ
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 PZP, w okresie
3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego o wartości do 50% wartości poszczególnych
części zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług
stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia.
Termin realizacji całości prac objętych zamówieniem podstawowym od dnia 01.04.2022 a jeżeli podpisanie
umowy nastąpi po tej dacie. to od daty podpisania umowy - do 31.12.2022 r. W przypadku skorzystania przez
Zamawiającego z prawa opcji termin zakończenia realizacji zamówienia zostanie przedłużony do 31.03.2023 r.
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 18 000.00 zł na każdą część zamówienia. Wadium
należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku
formach, określonych w ustawie PZP. Wadium wpłacane w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek
bankowy Zamawiającego w banku Banku Gospodarstwa Krajowego nr rachunku 14 1130 1033 0018 8170 0720
0001
z dopiskiem: wadium na zabezpieczenie oferty w postępowaniu na „:USŁUGI LEŚNE W PNGS W 2022 ROKU CZĘŚĆ _.” Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie zaliczone na
rachunku bankowym Zamawiającego.
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą wynosi: 90 dni, tj. do dnia 08.06.2022 r.

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
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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
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
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
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
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Odwołanie wnosi się:
1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi
unijne, w terminie:
a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego
stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została
przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego
stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została
przekazana w sposób inny niż określony w lit. a;
Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie
o udzielenie zamówienia lub konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia
wnosi się w terminie:
1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie
internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo
przekracza progi unijne;
2) 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych
lub dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku
zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne.
3. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się
w terminie:
1) 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności
można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę
jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo
przekracza progi unijne;
2) 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności
można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę
jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż
progi unijne.
VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych - Departament Odwołań
Adres pocztowy: ul.Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587700
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
04/02/2022
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