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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:40965-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Limanowa: Usługi nadzoru budowlanego
2022/S 017-040965

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 Limanowa
Krajowy numer identyfikacyjny: 7370005045
Adres pocztowy: ul. Kopernika 3
Miejscowość: Limanowa
Kod NUTS: PL218 Nowosądecki
Kod pocztowy: 34-600
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Miłosz Mucha
E-mail: limanowa@krakow.lasy.gov.pl 
Tel.:  +48 183372116
Faks:  +48 183372218
Adresy internetowe:
Główny adres: www.limanowa.krakow.lasy.gov.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_limanowa

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

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

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Leśnictwo

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

II.1.1) Nazwa:
Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: Zabudowa przeciwerozyjna szlaków 
zrywkowych w leśnictwach Łopień, Ostra i Gorc
Numer referencyjny: SA.270.1.5.2022

II.1.2) Główny kod CPV
71520000 Usługi nadzoru budowlanego

II.1.3) Rodzaj zamówienia
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II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest: Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: 
Zabudowa przeciwerozyjna szlaków zrywkowych w leśnictwach Łopień, Ostra i Gorc.
Zakres działania Inspektora Nadzoru Inwestorskiego określa Rozdział 3 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 
1994 roku (t. jedn.: Dz.U. 2020 poz. 1333 z późn. zm.).

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

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

II.2) Opis

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
71247000 Nadzór nad robotami budowlanymi
71248000 Nadzór nad projektem i dokumentacją

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL218 Nowosądecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Obszar Nadleśnictwa Limanowa, leśnictwa: Łopień, Ostra i Gorc.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest: Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: 
Zabudowa przeciwerozyjna szlaków zrywkowych w leśnictwach Łopień, Ostra i Gorc.
Zakres działania Inspektora Nadzoru Inwestorskiego określa Rozdział 3 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 
1994 roku (t. jedn.: Dz.U. 2020 poz. 1333 z późn. zm.).
Do podstawowych obowiązków Wykonawcy – inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach usług objętych 
przedmiotem zamówienia należy:
1 reprezentowanie Zamawiającego, jako inwestora, na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej 
realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;
2 sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności 
zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w 
budownictwie;
3 sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w odbiorach 
częściowych, oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i 
przekazywanie ich do użytkowania;
4 potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także kontrolowanie rozliczeń budowy.
Wykonawca-inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo:
1. wydawać kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia, potwierdzone wpisem do dziennika budowy, 
dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia 
robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i 
dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych;
2. żądać od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie 
wykonanych robót, a także wstrzymanie dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja 
mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na 
budowę.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60

25/01/2022 S17
https://ted.europa.eu/TED

2 / 7



Dz.U./S S17
25/01/2022
40965-2022-PL

3 / 7

Kryterium kosztu - Nazwa: Doświadczenie osoby, która będzie pełnić funkcję Inspektora nadzoru / Waga: 40

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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 przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust 1 pkt 7 ustawy 
Pzp, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, o wartości do 20 % wartości zamówienia 
podstawowego.
Zamówienia, o których mowa w pkt 5.1. SWZ będą udzielane po przeprowadzeniu odrębnego postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki.

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
POIS.02.01.00-00-0006/16-00 Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała 
retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach górskich.

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium zabezpieczającego ofertę oraz zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy.

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 warunków w tym zakresie

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Warunek ten, w zakresie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, zostanie uznany 
za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej 1 osobą , która posiada uprawnienia 
budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub hydrotechnicznej do kierowania i nadzorowania lub 
odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, 
a także dopuszcza się również odpowiadające im uprawnienia, wydane obywatelom państw Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów 
ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333 z późn. zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji 
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2020 poz. 220).
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
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Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże (zgodnie z 
załącznikiem 5 do SWZ), że w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał co najmniej 2 usługi polegające na wykonaniu 
nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi o podobnym charakterze, których wartość brutto wynosiła 
(nadzorowanych robót budowlanych) min. 200 000,00 złotych każda.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Warunki realizacji umowy określono w projekcie umowy będącym załącznikiem do SWZ.

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: 24/02/2022
Czas lokalny: 10:00

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: 25/05/2022

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 24/02/2022
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:
Nadleśnictwo Limanowa - ul. Kopernika 3, 34-607 Limanowa, pok 5.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert odbędzie się przy użyciu platformy zakupowej, w obecności komisji przetargowej.

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:
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Podstawy wykluczenia Wykonawcy z postępowania opisano szczegółowo w punkcie 6 Specyfikacji Warunków 
Zamówienia (SWZ).
Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym 
terminie, nie krótszym niż 10 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków 
dowodowych o których szerzej w pkt 7 SWZ.
Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia należy przekazać Zamawiającemu przy 
użyciu środków komunikacji elektronicznej dopuszczonych w SWZ, w zakresie i sposób określony w przepisach 
rozporządzenia wydanego na podstawie art. 70 ustawy Pzp. Podmiotowe środki dowodowe sporządzone w 
języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
Sposób obliczania punktów dla poszczególnych kryteriów:
W ramach kryterium „Cena” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:
C = Cn/Co x 100 pkt x 60 %
gdzie:
C – liczba punktów w ramach kryterium „Cena”,
Cn – najniższa cena spośród ofert ocenianych,
Co – cena oferty ocenianej.
Ocenie w ramach kryterium „Cena” podlegać będzie cena łączna brutto podana w formularzu oferty (załącznik 
nr 1 do SWZ).
Liczba punktów przyznana badanej ofercie za doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia – tj. 
personelu Wykonawcy:
gdy Wykonawca wykaże, że wskazana w ofercie osoba, która będzie pełnić funkcję Inspektora nadzoru robót 
branży budowlanej posiada doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami 
budowlanymi o podobnym charakterze do konstrukcyjno-budowlanych lub hydrotechnicznych:
— sześciu (6) i więcej zadaniach – 40 punktów,
— pięciu (5) zadaniach – 30 punktów,
— czterech (4) zadaniach – 20 punktów,
— trzech (3) zadaniach – 10 punktów,
— dwóch (2) lub mniej zadaniach 0 punktów.
Uwaga – W przypadku niewypełnienia w formularzu ofertowym Informacji dot. doświadczenia osoby 
wyznaczonej do realizacji zadania Wykonawca otrzyma 0 punktów w tym kryterium.
Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru:
P = PC +PD
We wszystkich kryteriach oferta może uzyskać łącznie maks. 100 pkt.
P – oznacza sumaryczną ilość punktów,
PC – liczbę punktów za kryterium „cena” (maks. 60 pkt),
PD – liczbę punktów za kryterium „Doświadczenie osoby, która będzie pełnić funkcję inspektora 
nadzoru” (maks. 40 pkt).

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
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Oficjalna nazwa: Urząd Zmówień 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 224587803
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Urząd Zmówień 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 224587803
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł 
lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp, 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 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, — 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, — 
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, — 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, — 
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. Zamawiający 
informuje, iż administratorem danych osobowych jest Nadleśnictwo Limanowa.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
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Oficjalna nazwa: Urząd Zmówień 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 224587803
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20/01/2022
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