
Nadleśnictwo  Stuposiany

Specyfikacja warunków zamówienia 

Nr postępowania: 270.1.6.2021
Tryb postępowania: tryb podstawowy 
Podstawa prawna – przepisy art. 275 pkt. 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.). 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

„Utrzymanie zagrody pokazowej i aklimatyzacyjnej w Mucznem od 01.02.2022 do 
30.04.2023 r, Koszenie łąk i uprawa poletek żerowych w 2022 roku” w ramach 

realizacji projektu pn. „Kompleksowa Ochrona Żubra w Polsce”. 

Zatwierdzam:

Ewa Tkacz
Nadleśniczy



1. Nazwa i adres Zamawiającego

Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo 
Stuposiany („Zamawiający”)
reprezentowane przez Ewę Tkacz – Nadleśniczego 
siedziba Nadleśnictwa: 
Stuposiany 1A
38 - 713 Lutowiska
tel. 13 461 00 10, 
e-mail: stuposiany@krosno.lasy.gov.pl
strona internetowa prowadzonego postępowania: 

https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_stuposiany adres strony internetowej, na której 

udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści niniejszej specyfikacji warunków 

zamówienia („SWZ”) oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z 

postępowaniem o udzielenie zamówienia: „Utrzymanie zagrody pokazowej i 

aklimatyzacyjnej w Mucznem od 01.02.2022 do 30.04.2023 r, Koszenie łąk i uprawa 

poletek żerowych w 2022 roku” w ramach realizacji projektu pn. „Kompleksowa Ochrona 

Żubra w Polsce”.

(„Zamawiający”) zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego prowadzonym w trybie podstawowym zgodnie z wymaganiami określonymi 

w SWZ.  

2. Tryb udzielenia zamówienia

2.1     Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt. 

1)  ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 

2019 r. poz. 2019 z późn zm.) – zwanej w dalszej części: PZP oraz na podstawie 

aktów wykonawczych do PZP, w którym w odpowiedzi na ogłoszenie 

o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani Wykonawcy, a 

następnie Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę bez przeprowadzenia 
negocjacji.
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2.2. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla 

zamówień klasycznych o wartości nieprzekraczającej progów unijnych w 

rozumieniu PZP. 

2.3. W sprawach nieuregulowanych ustawą zastosowanie znajdują przepisy ustawy z 

dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740, 2320) 

zwanej dalej „Kodeksem cywilnym” lub „KC”.

2.4. Postępowanie, którego dotyczy niniejsza SWZ, oznaczone jest znakiem: 

270.1.6.2021 Wykonawcy zobowiązani są do powoływania się na podane 

oznaczenie we wszelkich kontaktach z Zamawiającym. Postępowanie 

prowadzone jest w języku polskim.

2.5. Zamawiający, zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 
(brutto): 104 900,00 zł

2.6.    Zadanie będzie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach projektu pn. 

„Kompleksowa ochrona żubra w Polsce” w ramach działania 2.4 oś priorytetowa II, 

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Umowa nr 

UoD_POIS_02_04_00-00-0027_18-01.

 

3. Opis przedmiotu zamówienia

3.1. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia:

a. Przedmiotem zamówienia jest usługa obejmująca realizację zadania pod nazwą: 

„Utrzymanie zagrody pokazowej i aklimatyzacyjnej w Mucznem od 01.02.2022 do 

30.04.2023 r, Koszenie łąk i uprawa poletek żerowych w 2022 roku” w ramach realizacji 

projektu pn. „Kompleksowa Ochrona Żubra w Polsce”- 20 Działania związane z ochroną 

żubra w Nadleśnictwie Stuposiany  obejmująca:

Utrzymanie zagrody pokazowej i aklimatyzacyjnej- prace w ramach ryczałtu:
1. Podawanie karmy żubrom w zagrodzie pokazowej i aklimatyzacyjnej (raz 

dziennie podanie określonej przez Zamawiającego ilości mieszanki paszowej w 

godzinach od 8:00 do 9:00)



2. Codzienny monitoring liczebności i stanu zdrowia żubrów.(codzienne 

sprawdzenie liczebności stada i stanu zdrowia żubrów, oraz informowanie 

Zamawiającego bezpośrednie o zauważonych nieprawidłowościach)

3. Podawanie wg. zaleceń lekarza weterynarii środków przeciw pasożytniczych.

4. Rozładunek karmy dla żubrów w ilości.(rozładunek karmy dla żubrów ze środków 

transportu i umieszczenie jej w miejscach przeznaczonych do przechowywania tj. 

magazyn paszowy i elewator na zboże.) 

5. Transport karmy z miejsca przechowywania do miejsca karmienia.(transport i 

wyłożenie karmy w urządzeniach do podawania karmy żubrom w zagrodzie)

6. Opieka nad osobnikami chorymi przebywającymi w izolatkach.(podawanie 

zbilansowanej karmy i leków zgodnie z zaleceniami lekarza Weterynarii)

7. Wykonanie drobnych napraw urządzeń i infrastruktury w zagrodzie pokazowej i 

aklimatyzacyjnej.   

8. Utrzymanie w sprawności ogrodzenia elektrycznego w zagrodzie.( codzienna 

kontrola działania ogrodzenia elektrycznego, obkaszanie)

9. Pomoc w przeprowadzeniu zabiegów zootechnicznych i weterynaryjnych.

10.Utrzymanie czystości na terenie zagrody pokazowej i aklimatyzacyjnej, oraz na 

parkingach przyzagrodowych.(codzienne zbieranie śmieci) 

11.Koszenie trawy w części widokowej zagrody(Wokół platform widokowych oraz 

rowy i pobocza dwa razy w miesiącu od maja do listopada)

12.Kontrola stanu technicznego ogrodzenia zagrody w pierwszym dniu tygodnia i 

każdorazowo po wystąpieniu warunków atmosferycznych mogących powodować 

złamania drzew i uszkodzenie ogrodzenia.(obejście w każdy poniedziałek 

zewnętrznego ogrodzenia zagrody pokazowej i aklimatyzacyjnej)

13.Porządkowanie pozostałości karmy niezjedzonej przez żubry.(usuniecie z terenu 

zagrody  we wskazane miejsce przez Zamawiającego resztek karmy nie 

zjedzonych przez żubry)

14.Gotowość interwencyjna Wykonawcy (stawienie się w zagrodzie pokazowej i 

aklimatyzacyjnej żubrów w czasie max. do 1 godz.), od zawiadomienia 

telefonicznego wykonanego przez Zamawiającego.

15.Uczestnictwo w naradach, spotkaniach i  szkoleniach dotyczących zdrowia oraz 

hodowli żubrów. 



Dodatkowe usługi związane z utrzymaniem zagrody pokazowej i aklimatyzacyjnej:
1. Przygotowanie, transport i podawanie karmy sezonowej:

 Zielonka w okresie od 15 maja do końca września.( zgodnie z 

zapotrzebowaniem pokarmowym żubrów - koszenie w miejscach 

wskazanych przez Zamawiającego, transport oraz umieszczenie karmy w 

urządzeniach do jej podawania)

 Gałęzie zgryzowe drzew( Oś, Wb ,Jw.) w okresie od 01.grudnia do końca 

marca.( zgodnie z zapotrzebowaniem pokarmowym żubrów -pozyskanie i 

transport gałęzi z miejsc wskazanych przez Zamawiającego, do zagrody 

pokazowej i aklimatyzacyjnej w Mucznem)

2. Uzupełnienie karmy w brogach paszowych w Leśnictwie Tarnawa i w zagrodzie 

pokazowej.(załadunek do brogów siana w balotach)

3. Transport i wyłożenie karmy w okresie zimy dla żubrów dziko żyjących.(transport 

buraków sianokiszonki i balotów z sianem)

4. Usuwanie i transport obornika w miejsce wskazane przez Zamawiającego.            

( załadunek ,  transport i rozładunek obornika na polecenie Zamawiającego raz w 

miesiącu)

5. Na polecenie Zamawiającego odśnieżanie parkingów, dojazdu do magazynu 

paszowego i platform widokowych oraz platform widokowych.

6. Inne usługi nieprzewidziane a niezbędne do prawidłowego funkcjonowania 

zagrody.

Koszenie łąk:

Koszenie łąk w ilości 20 ha  w miejscu wskazanym przez Zamawiającego (zbiór  

biomasy i usunięcie w miejsce wskazane przez Zamawiającego)

Uprawa poletek żerowych:

Uprawa poletek żerowych w ilości 10 ha w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

Przez uprawę poletka żerowego rozumie się zastosowanie: orki głębokiej, bronowania 

broną aktywną, wapnowania, nawożenia, siewu mieszanek traw i koniczyn (zgodnie z 

normami wysiewu, zabezpieczenie uprawy przed zjedzeniem siewu przez ptaki. W 

przypadku niezadowalających wschodów ponowny siew i bronowanie.   



Uprawa poletek 10 ha

Obręb Nr działki Oddz. pow. w ha

Dydiowa 26/1 40 d 1,00

Stuposiany 22/1 16 f 1,00

Stuposiany 19 16 Aj 1,00

Stuposiany 6/1 6 Aj 1,00

Tarnawa Niżna 246 246 b 1,00

Tarnawa Niżna 244 244 h 1,00

Tarnawa Wyżna 265 265 b 1,00

Tarnawa Niżna 245 245 c 1,00

Dydiowa 22/1 16 f 1,00

Procisne 24 70 c 1,00

Koszenie łąk 20 ha

Stuposiany 1 8 a 13,64

Dydiowa 46 57 c 0,65

Tarnawa Niżna 227 227 b 3,53

Muczne 35/2 159 d 1,18

Tarnawa Wyżna 265 265 b 1,00

b) Nazwy i kody stosowane we Wspólnym Słowniku Zamówień - CPV: 

CPV – 77100000-1 Usługi rolnicze, 

3.2. Miejsce realizacji zamówienia (lokalizacja):

        Teren Nadleśnictwa Stuposiany.

3.3. Rodzaj zamówienia: Usługi.

3.4. Informacje o ofercie wariantowej, umowie ramowej i aukcji elektronicznej:

     - Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych,

     - Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej,

     - Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem    

       aukcji elektronicznej ani utworzenia dynamicznego systemu zakupów,

 3.5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 



3.6. Wykonawca może powierzyć realizację elementów (części lub całości) przedmiotu 

zamówienia podwykonawcom. W przypadku zamiaru wykonywania przedmiotu 

zamówienia z udziałem podwykonawców wykonawca zobowiązany jest do 

wskazania w swojej ofercie: części zamówienia (zakresów rzeczowych), których 

wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm 

podwykonawców. Wskazanie takie należy umieścić na formularzu ofertowym. W 

przypadku braku wskazania w ofercie podwykonawstwa wykonawca będzie mógł 

wprowadzić podwykonawcę wyłącznie na warunkach określonych w umowie.

3.7. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę, na podstawie umowy o 

pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy 

(tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.) osób, które będą wykonywały 

czynności wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia.  Obowiązek określony w 

zdaniu poprzedzającym jest określany w treści dokumentów dotyczących 

niniejszego postępowania jako Obowiązek zatrudnienia. Wymagania dotyczące 

sposobu dokumentowania zatrudnienia oraz kontroli spełniania przez wykonawcę 

lub podwykonawcę wymagań dotyczących zatrudnienia na podstawie umowy o 

pracę jak również sankcje z tytułu nieprzestrzegania Obowiązku Zatrudnienia 

określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 9 do SWIZ. Obowiązek Zatrudnienia 

nie dotyczy osób realizujących czynności wchodzące w zakres przedmiotu 

zamówienia, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą (także w 

formie spółek cywilnych), lub które wykonując te czynności są wspólnikami spółek 

handlowych.

3.8. Podobnie w przypadku oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia (konsorcjum): w Formularzu Oferty należy wskazać firmy (nazwy) 

wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

3.9. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 



danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 

1. administratorem danych osobowych Wykonawców będących osobami fizycznymi jest 

Nadleśnictwo Stuposiany 1A, 38-713 Lutowiska. Przedstawicielem administratora 

jest Nadleśniczy Ewa Tkacz, z administratorem można skontaktować się pisemnie 

pod Adresem Nadleśnictwo Stuposiany 1A, 38-713 Lutowiska, za pomocą poczty 

elektronicznej na adres e-mail: stuposiany@krosno.lasy.gov.pl, telefonicznie pod 

numerem: + 48 13 461 0010   

2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO 

w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonym w trybie podstawowym „Utrzymanie zagrody pokazowej i 

aklimatyzacyjnej w Mucznem od 01.02.2022 do 30.04.2023 r, Koszenie łąk i uprawa 

poletek żerowych w 2022 roku” w ramach realizacji projektu pn. „Kompleksowa 

Ochrona Żubra w Polsce”. 

4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 

ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 

2019 r. poz. 2019, ze zm. – dalej: „ustawa” lub „Pzp”)   
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres czasu wyznaczony 

przepisami Kodeksu cywilnego regulującymi terminy przedawnienia roszczeń 

(podstawowy termin to obecnie 6 lat od daty wymagalności roszczenia). Okres ten 

może ulec wydłużeniu w przypadku wszczęcia postępowania przed sądem albo 

innym organem skutkującym przerwaniem biegu przedawnienia roszczeń;

6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, 

związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 

konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP;  

7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w 

sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8. posiada Pani/Pan:
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 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących;

 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 
**;

 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w 

art. 18 ust. 2 RODO ***;  

 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących 

narusza przepisy RODO;

9. nie przysługuje Pani/Panu:

 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych;

 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest 

art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

3.10. Stosownie do wymogów wynikających z przepisu art. 19.1 ust. 5 ustawy PZP, 

Zamawiający informuje o ograniczeniach dotyczących uprawnień w zakresie danych 

osobowych, o których mowa w przepisach art. 19.1 ust. 2 i 4 oraz art. 74 ust. 1 ustawy 

PZP.

3.10.1. Zgodnie z przepisem art. 19.1 ust. 2 ustawy PZP: w przypadku gdy wykonanie 

obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679 (RODO), 

wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, 

której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu 

sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.

3.10.2. Zgodnie z przepisem art. 19 ust. 4 ustawy PZP: wystąpienie z żądaniem, o 

którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania 



danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego lub konkursu.

3.10.3. Zgodnie z przepisem art. 75 ust. 1a ustawy PZP: w przypadku gdy wykonanie 

obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby 

niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane 

dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu 

sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.

3.11. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w celu realizacji 

projektu pn. „Kompleksowa ochrona żubra w Polsce” nr  POIS.02.04.00-00-0027/18

1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Minister właściwy do 

spraw rozwoju regionalnego, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Programem 

Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko  2014-2020 (PO IiŚ 2014-2020), z siedzibą 

przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa.

Nadleśnictwo Stuposiany  jest podmiotem przetwarzającym dane osobowe na 

podstawie porozumienia zawartego z administratorem (tzw. procesorem).

Dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby realizacji PO IiŚ 2014-2020, w tym w 

szczególności w celu realizacji Projektu pn. „Kompleksowa ochrona żubra w Polsce” nr  

POIS.02.04.00-00-0027/18, w ramach działania 2.4 oś priorytetowa II Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020,

Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji ww. celu, związanego z 

wdrażaniem Programu. Odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości 

podjęcia stosownych działań.

12. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w związku : 

1. z realizacją ciążącego na administratorze obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO), wynikającego z następujących przepisów prawa:

- rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1303/2013 z dnia 17 

grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, 

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz 

Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, oraz ustanawiającego przepisy 

ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 



Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i 

Rybackiego oraz uchylającego Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006,

- rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 

2014 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów 

służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy 

dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, 

certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi, 

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z 

dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu 

ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) 

nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 

223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające 

rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012,

- ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie 

polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020,

- ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego,

- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, 

- ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej,

- zarządzenia nr 70 Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2011 r. w 

sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie 

zasad etyki korpusu służby cywilnej;

2. z wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie 

publicznym lub ze sprawowaniem władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 

6 ust. 1 lit. e RODO),

3. z realizacją umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną, a 

przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do jej zawarcia oraz wykonania (art. 6 

ust. 1 lit. b RODO). 

4. Minister może przetwarzać różne rodzaje danych , w tym przede wszystkim:

1) dane identyfikacyjne, w tym w szczególności: imię, nazwisko, miejsce 

zatrudnienia / formę prowadzenia działalności gospodarczej, stanowisko; w niektórych 

przypadkach także PESEL, NIP, REGON, 



2) dane dotyczące zatrudnienia, w tym w szczególności: otrzymywane 

wynagrodzenie oraz wymiar czasu pracy,

3) dane kontaktowe, w tym w szczególności: adres e-mail, nr telefonu, nr fax, adres 

do korespondencji,

4) dane o charakterze finansowym, w tym szczególności: nr rachunku bankowego, 

kwotę przyznanych środków, informacje dotyczące nieruchomości (nr działki, nr księgi 

wieczystej, nr przyłącza gazowego), 

Dane pozyskiwane są bezpośrednio od osób, których one dotyczą, albo od instytucji i 

podmiotów zaangażowanych w realizację Programu, w tym w szczególności: od 

wnioskodawców, beneficjentów, partnerów. 

5. Odbiorcami danych osobowych mogą być:

- podmioty, którym Instytucja Zarządzająca PO IiŚ 2014-2020 powierzyła 

wykonywanie zadań związanych z realizacją Programu, w tym w szczególności 

podmioty pełniące funkcje Instytucji Pośredniczących i Wdrażających,  

- instytucje, organy i agencje Unii Europejskiej (UE), a także inne podmioty, którym 

UE powierzyła wykonywanie zadań związanych z wdrażaniem PO IiŚ 2014-2020,

- podmioty świadczące usługi, w tym związane z obsługą i rozwojem systemów 

teleinformatycznych oraz zapewnieniem łączności, w szczególności dostawcy 

rozwiązań IT i operatorzy telekomunikacyjni.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w art. 140 ust. 1 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 

2013 r. oraz jednocześnie przez czas nie krótszy niż 10 lat od dnia przyznania ostatniej 

pomocy w ramach PO IiŚ 2014-2020  - z równoczesnym uwzględnieniem przepisów 

ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.                

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje:

‒ prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO), 

‒ prawo do sprostowania swoich danych (art. 16 RODO),  

‒ prawo do usunięcia swoich danych (art. 17 RODO) - jeśli nie zaistniały 

okoliczności, o których mowa w art. 17 ust. 3 RODO,

‒ prawo do żądania od administratora ograniczenia przetwarzania swoich danych 

(art. 18 RODO),



‒ prawo do przenoszenia swoich danych (art. 20 RODO) - jeśli przetwarzanie 

odbywa się na podstawie umowy: w celu jej zawarcia lub realizacji (w myśl art. 6 ust. 1 

lit. b RODO), oraz w sposób zautomatyzowany  , 

‒ prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych (art. 21 RODO) 

- jeśli przetwarzanie odbywa się w celu wykonywania zadania realizowanego w 

interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, powierzonej 

administratorowi (tj. w celu, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. e RODO),

‒ prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych (art. 77 RODO) - w przypadku, gdy osoba uzna, iż przetwarzanie 

jej danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne krajowe przepisy regulujące 

kwestię ochrony danych osobowych, obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej.

W przypadku pytań, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Ministerstwa 

właściwego do spraw rozwoju regionalnego (Instytucji Zarządzającej POIiŚ) jest 

możliwy:

 pod adresem: ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa,

 pod adresem e-mail: IOD@mfipr.gov.pl.

Dane osobowe nie będą objęte procesem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, 

w tym profilowania.

3.12. Dodatkowe informacje nt. przetwarzania danych osobowych:

1. Stosownie do wymogów wynikających z przepisu art. 19 ust. 4 ustawy PZP, 

Zamawiający informuje o  ograniczeniach dotyczących uprawnień w zakresie danych 

osobowych, o których mowa w przepisach art.  19 ust. 2 i 19 ust. 3 ustawy Pzp:

a) zgodnie z przepisem art. 19 ust. 2 ustawy Pzp: Skorzystanie przez osobę, której 

dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym 

mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku 

postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie 

zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą; zgodnie z przepisem art. 19 

ust. 3 ustawy Pzp: W postępowaniu o  udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania 

ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, 

nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego 

postępowania.



                4. Termin wykonania zamówienia

Wszystkie prace należy wykonać w okresie od 1.02.2022 r. do 30.04.2023r. 

Uwaga:

W przypadku gdy umowa zostanie zawarta po 1.02.2022r. termin realizacji umowy: od 

dnia zawarcia umowy do 30.04.2023 r.

5.  Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia

5.1  Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, wobec którego zachodzą 

obligatoryjne przesłanki wykluczenia określone w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, to 

jest Wykonawcę:

1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

(art. 108 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp),

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu 

popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w 

art. 258 Kodeksu karnego,

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,

c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46–48 ustawy 

z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 

2054) lub w art. 54 ust. 1–4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, 

środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów 

medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 523, 1292, 1559 i 2054)”,

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa 

w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania 

stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich 

pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu 

karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,



f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym 

mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 

powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew 

przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz. 769),

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 

Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 

Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o 

których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo 

skarbowe,

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. 

o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym 

wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

        – lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;

2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, 

wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w 

spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta 

prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1; (art. 108 

ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp),

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję 

administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio 

przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał 

płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne 

lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące 

porozumienie w sprawie spłaty tych należności; (art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy 

Pzp),

4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia 

publiczne; (art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp),

5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, 

że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu 

zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy 



kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub 

wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że 

przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie; (art. 108 ust. 1 pkt 5 

ustawy Pzp),

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 ustawy Pzp, doszło do 

zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego 

wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy 

kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie 

konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie 

wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. (art. 108 

ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp),

5.1.2. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie 

postępowania o udzielenie zamówienia.

5.1.3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 

ust. 1 pkt 1, 2 i 5, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie 

następujące przesłanki:

1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej 

przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w 

tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne;

2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, 

wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz 

spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z 

właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub zamawiającym;

3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla 

zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu 

postępowaniu, w szczególności:

a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za 

nieprawidłowe postępowanie wykonawcy,

b) zreorganizował personel,

c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,



d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania 

przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,

e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań 

za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.

5.1.4. Zamawiający oceni, czy podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa 

w ust. 5 wyżej, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając 

wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy. Jeżeli podjęte przez 

Wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 5 wyżej, nie są wystarczające do 

wykazania jego rzetelności, Zamawiający wykluczy Wykonawcę.

5.1.5. Wykluczenie Wykonawcy nastąpi zgodnie z art. 111 ustawy Pzp.

5.1.6. Wykonawca zaangażowany w przygotowanie postępowania o udzielenie 

zamówienia podlega wykluczeniu z tego postępowania wyłącznie w przypadku, 

gdy spowodowane tym zaangażowaniem zakłócenie konkurencji nie może być 

wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w 

tym postępowaniu. Przed wykluczeniem Wykonawcy Zamawiający zapewni 

temu Wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego zaangażowanie 

w przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci 

konkurencji.

5.2 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają 

wykluczeniu oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w 

postępowaniu.

1) sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu 

spełniania warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku 

dot. zdolności ekonomicznej oraz do warunku sytuacji finansowej. 

2) zdolności technicznej lub zawodowej.
a) Warunek w zakresie doświadczenia.

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu 

spełniania warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku 

w zakresie doświadczenia



b) Warunek w zakresie potencjału technicznego, zostanie uznany za 

spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie 

dysponować: 

1. ciągnikiem o mocy min. 90 KM z napędem na dwie osie w ilości co 

najmniej 1 szt.

2. przyczepą o ładowności powyżej 3,5 tony w ilości co najmniej 1 
c) Warunek w zakresie osób skierowanych przez wykonawcę do 

realizacji zamówienia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca 

wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować: co najmniej 1 osobą 

która będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia;

3) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu 

spełniania warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku 

dot. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.

4) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub 
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu 

spełniania warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku 

dot. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

5.3     Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie 

z formułą „spełnia”/„nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach 

i oświadczeniach, o których mowa w rozdziale 6.

5.4 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Żaden 

z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może 

podlegać wykluczeniu z postępowania. W przypadku Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki udziału w postępowaniu 

określone w pkt 5.2. powinni spełniać łącznie wszyscy Wykonawcy. 



Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty 

oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni 

Wykonawcy. 

5,5 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.

6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

6.1 W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których 

mowa w pkt 5.1. i oraz w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału 

w postępowaniu, o których mowa w pkt 5.2. Wykonawca będzie obowiązany 

przedstawić Zamawiającemu następujące oświadczenia i dokumenty (w terminach 

wskazanych w niniejszej SWZ): 

a) oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 

(załącznik nr 2 do SWZ). Oświadczenie należy dołączyć do oferty

b) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia 

publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, 

wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, posiadanych 

uprawnień (jeżeli są wymagane), wykształcenia (w stosunku do osób 

nadzoru) niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także 

zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie 

do dysponowania (wzór wykazu osób skierowanych przez wykonawcę 
do realizacji zamówienia stanowi załącznik nr 5 do SWZ),

c) wykaz urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania 

zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania 



tymi zasobami (wzór wykazu urządzeń technicznych dostępnych 
Wykonawcy w celu wykonania zamówienia stanowi załącznik nr 6 do 
SWZ),

d) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP, o braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z 

dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. 

Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 z późn. zm.), z innym Wykonawcą, który złożył 

odrębną ofertę lub ofertę częściową, albo oświadczenie o przynależności 

do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami 

potwierdzającymi przygotowanie oferty lub oferty częściowej niezależnie 

od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - (wzór 
oświadczenia Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP o 
przynależności lub braku przynależności do tej grupy kapitałowej 
stanowi załącznik nr 7 do SWZ),

e) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego 

potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, 

w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1) PZP, wystawione nie wcześniej niż 3 

miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłaceniem 

podatków i opłat wraz z zaświadczeniem dokumenty potwierdzające, że 

przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności 

należnych podatków wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące 

porozumienie w sprawie spłat tych należności,

f) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 

Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie 

zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 PZP, wystawione nie wcześniej niż 3 

miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłaceniem 

składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z 

zaświadczeniem albo innym dokumentem dokumenty potwierdzające, że 

przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności 



należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z 

odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie 

spłat tych należności,

g) odpis lub informacje z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 

1 pkt 4) PZP, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej 

złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 

ewidencji,

h) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w 

oświadczeniu, o którym mowa w pkt 9.1 lit. a) niniejszej SWZ, w zakresie 

podstaw wykluczenia z postępowania określonych w: a) art. 108 ust. 1 pkt 

3 PZP, b) art. 108 ust. 1 pkt 4 PZP odnośnie do orzeczenia zakazu 

ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego, 

c) art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP odnośnie do zawarcia z innymi wykonawcami 

porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji, d) art. 109 ust. 1 

pkt 1 PZP odnośnie naruszenia obowiązków dotyczących płatności 

podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 

1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 

1170 z późn. zm.), - (wzór oświadczenia  o braku podstaw do 
wykluczenia załącznik nr 4 do SWZ).

Podmiotowe środki dowodowe wymienione zostały w pkt 6.1. lit. b - h SWZ. 

Podmiotowe środki dowodowe Wykonawca będzie obowiązany złożyć w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni, określonym w 

wezwaniu wystosowanym przez Zamawiającego do Wykonawcy po otwarciu 

ofert w trybie art. 274 ust. 1 PZP. Dokumenty wskazane w pkt 6.1. lit. b – h 

powinny być aktualne na dzień ich złożenia. 

6.2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału 

w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych 

(warunki wskazane w pkt 5.1. ppkt 2) innych podmiotów, niezależnie od 

charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. 



Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych 

(warunki wskazane w pkt 5.1. ppkt 2) podmiotów udostępniających zasoby, 

składa wraz z ofertą:

1) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia 

lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca 

realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 

podmiotów.

Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa wyżej, 

potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami 

udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów 

oraz określa w szczególności: (1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów 

podmiotu udostępniającego zasoby; (2) sposób i okres udostępnienia 

wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu 

udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; (3) czy i w 

jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach, którego 

wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu 

dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 

zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. Przykładowy wzór 
zobowiązania do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych 
zasobów na potrzeby wykonania zamówienia stanowi załącznik nr 8 
do SWZ.

2) oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak 

podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnienie warunków udziału w 

postępowaniu (w zakresie warunku, w stosunku, do którego udostępnia 

swój potencjał).

3) Stosownie do treści przepisu § 5 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju. 

Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych 

środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich 

może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. 2020 r., poz. 2415) 

Zamawiający informuje, że Wykonawca, który polega na zdolnościach 



technicznych lub zawodowych innych podmiotów (warunki wskazane w pkt 

7.1. ppkt 2) na zasadach określonych w art. 118 PZP zobowiązany będzie 

do przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w 

pkt 9.1. lit e-h niniejszej SWZ, dotyczących tych podmiotów. Podmiotowe 

środki dowodowe powinny potwierdzać, że nie zachodzą wobec tych 

podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania. Dokumenty, o których 

mowa w pkt 9.1. lit e-h SWZ wykonawca będzie obowiązany złożyć w 

terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni, 

określonym w wezwaniu wystosowanym przez Zamawiającego do 

wykonawcy po otwarciu ofert w trybie art. 274 ust. 1 PZP. 

6.3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów:

1) zaświadczenia, o którym mowa w pkt 6.1. lit e), zaświadczenia albo 

innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z 

opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, o których 

mowa w pkt 9.1. lit f), lub odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru 

Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej, o których mowa w pkt 6.1. lit g) - składa dokument lub 

dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

               (a) nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub 

składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,  

               (b) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami 

nie  zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego 

działalność gospodarcza nie jest  zawieszona ani nie znajduje się on w 

innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury 

przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

6.4. Dokumenty, o których mowa w pkt 6.3. ppkt 1) powinny być wystawione nie 

wcześniej niż 3 miesięcy przed ich złożeniem. 

6.5. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie 

wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 9.3., lub gdy dokumenty te nie 



odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. art. 109 ust. 1 pkt 

1 PZP zastępuje się je w całości lub w części dokumentem zawierającym 

odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób 

uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument 

miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, 

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 

właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. 

Postanowienia pkt. 9.4. stosuje się.

6.6. W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, 

Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwych organów kraju, w 

którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania o udzielenie 

niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 

6.7. Jeżeli w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełnienia warunków udziału 

w postępowaniu jakiekolwiek wartości zostaną podane w walucie obcej to 

Zamawiający przeliczy wartość waluty na złote wedle średniego kursu NBP z 

dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu do Biuletynu Zamówień publicznych 

6.8. W przypadku oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia (tzw. konsorcjum): 

1) w formularzu oferty należy wskazać firmy (nazwy) wszystkich 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;

2) oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Osoba 

podpisująca ofertę musi posiadać umocowanie prawne do reprezentacji. 

Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa załączonego do oferty 

– treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania;

3) Oświadczenia - potwierdzające brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie 

warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z 

wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 

Oświadczenia wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia powinny zostać złożone wraz z ofertą pod rygorem 

nieważności, w formie elektronicznej.



4) dokumenty, o których mowa w pkt 9.1. lit. d – h obowiązany będzie złożyć 

każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

5) wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 

będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy;

6) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wyznaczą 

spośród siebie Wykonawcę kierującego (lidera), upoważnionego do 

zaciągania zobowiązań, otrzymywania poleceń oraz instrukcji dla i w 

imieniu każdego, jak też dla wszystkich partnerów;

7) Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać 

wykonania umowy w całości przez lidera lub od wszystkich Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia łącznie lub każdego z 

osobna.

6.9. W przypadku Wykonawców wykonujących działalność w formie spółki cywilnej 

postanowienia dot. oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia (konsorcjum) stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem, że do 

odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia dokumentów, o którym 

mowa w pkt 1.1. należy załączyć:

              (1) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, 

iż Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, wystawione nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z 

opłacaniem podatków i opłat wraz z zaświadczeniem dokumenty potwierdzające, 

że przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności 

należnych podatków wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące 

porozumienie w sprawie spłat tych należności oraz (2) zaświadczenie właściwej 

terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu 

potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 PZP, 

wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku 

zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz 

z zaświadczeniem albo innym dokumentem dokumenty potwierdzające, że 



odpowiednio przed upływem terminu składnia ofert Wykonawca dokonał 

płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z 

odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych 

należności - odrębnie dla każdego ze wspólników oraz odrębnie dla spółki.

6.10. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania 

o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania 

wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych 

środków dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia.  

6.11. Podmiotowe środki dowodowe lub inne dokumenty, w tym dokumenty 

potwierdzające umocowanie do reprezentowania, sporządzone w języku obcym 

przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski. 

7. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami 
oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.

Osobami uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami są:
- Marek Brański – w zakresie merytorycznym;

- Zenon Amarowicz – w zakresie proceduralnym.

1.   Komunikacja w niniejszym postępowaniu, w tym składanie ofert, wymiana 

informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między 

Zamawiającym a Wykonawcą, odbywa się przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej.

2.   Komunikacja ustna, w tym drogą telefoniczna, jest dopuszczalna w odniesieniu 

do informacji, które nie są istotne, w szczególności nie dotyczą ogłoszenia o 

zamówieniu lub dokumentów zamówienia oraz ofert, o ile jej treść jest 

udokumentowana.

3.  Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami w niniejszym 

postępowaniu odbywa się przy użyciu platformy zakupowej Open Nexus - 

platformazakupowa.pl (dalej„ Platforma”): 

https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_stuposiany lub przy użyciu poczty 
elektronicznej: stuposiany@krosno.lasy.gov.pl, z zastrzeżeniem, że złożenie 



oferty, oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału 

w postępowaniu, a także innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z 

ofertą następuje wyłącznie przy użyciu Platformy.

4.  Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące w szczególności logowania, 

składania ofert, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, wysyłania i 

odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i 

oświadczeń oraz innych informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane 

zostały w Instrukcji korzystania z Platformy 

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje, w zakładce „Instrukcje dla 

Wykonawców” oraz w Regulaminie korzystania z Platformy, dostępnym pod 

adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin.

   Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego akceptuje warunki korzystania z Platformy określone w 

Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod wskazanym wyżej 

linkiem, w zakładce „Regulamin” oraz uznaje go za wiążący, a ponadto powinien 

zapoznać się z Instrukcją składania ofert/wniosków dostępną pod wskazanym 

wyżej linkiem, i stosować do niej.

5. Limit objętości plików lub spakowanych folderów w zakresie całej oferty, 

oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu, a także innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z 

ofertą wynosi 10 plików lub spakowanych folderów (pliki można skompresować 

zgodnie z ust. 9), przy maksymalnej wielkości pojedynczego pliku 150 MB. 

Podczas komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB.

6. Za datę złożenia oferty, oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu 

warunków udziału w postępowaniu, a także innych oświadczeń lub dokumentów 

składanych wraz z ofertą przyjmuje się datę ich złożenia na Platformie 

https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_stuposiany. Za datę przekazania 

wniosków, zawiadomień, dokumentów, oświadczeń lub ich kopii oraz innych 

informacji przyjmuje się datę ich przekazania na adres poczty elektronicznej 

Zamawiającego wskazany w pkt 3 lub złożenia na Platformie 

https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_stuposiany.



7. Zamawiający, zgodnie z § 11 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 

grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz 

wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków 

komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452), niniejszym określa wymagania 

techniczne umożliwiające korzystanie z udostępnianej przez Zamawiającego 

Platformy https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_ stuposiany, tj.:

1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 

512 kb/s,

2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB 

Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów 

operacyjnych – MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,

3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet 

Explorer minimalnie wersja 10 0.,

4) włączona obsługa JavaScript,

5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format 

plików .pdf,

6) Platforma działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej – 

kodowanie UTF8,

7) oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę zakupową stanowi datę oraz 

dokładny czas (hh:mm:ss) generowany według czasu lokalnego serwera 

synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.

8. Ofertę oraz oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu 
warunków udziału w postępowaniu, składa się, pod rygorem nieważności, 
w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem 
zaufanym lub podpisem osobistym.
Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci 

elektronicznej w jednym ze wskazanych przez Zamawiającego formacie danych i 

opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub 

podpisem osobistym. 

9. Oferta, oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału 

w postępowaniu, a także inne oświadczenia lub dokumenty składane wraz z 



ofertą powinny być sporządzone z zachowaniem postaci elektronicznej w 

formacie danych określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 

kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych 

wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej 

oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (t.j. Dz.U. z 2017 

r. poz. 2247). Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls 

.jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf. W celu ewentualnej 

kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów: 

.zip, .7Z. 

10.Do oferty należy dołączyć oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu 

warunków udziału w postępowaniu oraz inne oświadczenia lub dokumenty 

składane wraz z ofertą, a następnie wraz z innymi plikami skompresować do 

jednego pliku archiwum (ZIP).

Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które 

Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone 

w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik 

stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi 

jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP).

Na platformie w formularzu składania oferty znajduje się miejsce wyznaczone do 

dołączenia części oferty stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa.

11.Wykonawca składa ofertę, oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu i 
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, a także inne oświadczenia 
lub dokumenty składane wraz z ofertą na Platformie - za pośrednictwem 
Formularza do składania oferty lub wniosku dostępnego na 
https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_stuposiany, poprzez dołączenie 
załącznika. 
Ofertę należy złożyć w oryginale. Do oferty należy dołączyć wszystkie 

wymagane w SWZ dokumenty. Po wypełnieniu Formularza składania oferty lub 

wniosku i załadowaniu wszystkich wymaganych załączników należy kliknąć 

przycisk „Przejdź do podsumowania”. Oferta lub wniosek składana elektronicznie 

musi zostać podpisana elektronicznym podpisem kwalifikowanym. W procesie 



składania oferty za pośrednictwem platformy wykonawca powinien złożyć podpis 

bezpośrednio na dokumencie przesłanym za pośrednictwem Platformy. Złożenie 

podpisu na platformie na etapie podsumowania ma charakter nieobowiązkowy, 

jednak pozwala zweryfikować ważność podpisu przed złożeniem oferty. Za datę 

przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) w 

drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku “Złóż ofertę” i 

wyświetlenie się komunikatu, że oferta została zaszyfrowana (szyfrowanie 

odbywa się automatycznie) i złożona. 

12.W Formularzu oferty oraz w stosownym miejscu Formularza składania oferty lub 

wniosku na Platformie (w trakcie składania oferty), Wykonawca zobowiązany jest 

podać adres e-mail, z wykorzystaniem którego prowadzona będzie 

korespondencja związana z postępowaniem. Wykonawca zobowiązany jest do 

powiadomienia Zamawiającego o zmianie podanego w ofercie adresu poczty 

elektronicznej.

Ofertę, oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału 

w postępowaniu, a także inne oświadczenia lub dokumenty składane wraz z 

ofertą należy przygotować z należytą starannością i złożyć przed upływem 

terminu składania ofert.

13.Wykonawca, za pośrednictwem Platformy może przed upływem terminu do 

składania ofert zmienić lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Szczegółowa 

instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty 

znajduje się na stronie internetowej pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.

Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać 

zmiany ani wycofać złożonej oferty.

14.Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy 

składania i wycofania ofert):

1) Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności 

składanie oświadczeń, wniosków (innych niż wskazane w ust. 8.), zawiadomień 

oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem 

dedykowanego formularza dostępnego na Platformie na stronie danego 

postępowania. W korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem 



Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia opublikowanego 

w Biuletynie Zamówień Publicznych lub numerem postępowania wskazanym w 

SWZ.

2) Zamawiający będzie również komunikować się z Wykonawcami za pomocą 

poczty elektronicznej – za pomocą adresu e-mail Zamawiającego wskazanego 

w ust. 3 oraz adresu e-mail Wykonawcy wskazanego w formularzu oferty.

3) Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów 

lub oświadczeń składane będą przez Wykonawcę za pośrednictwem Platformy i 

formularza „Wyślij wiadomość” znajdującego się na stronie danego 

postępowania, jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość 

składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii 

dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w 

ust. 3 adres e-mail.

15.Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób 

niezgodny z Instrukcją korzystania z Platformy, w szczególności za sytuację, gdy 

Zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert 

z powodu złożenia przez Wykonawcę oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do 

Zamawiającego”

16. REKOMENDACJE. Zamawiający zaleca:
      a) zapisywanie plików tekstowych do formatu PDF i podpisywanie 

formatem podpisu PAdES
      b) scalanie plików tego samego formatu w 1 plik (np. 3 pdf w 1) i podpisywanie 

pliku wynikowego, z uwzględnieniem maksymalnego rozmiaru pliku

      c) skanowanie papierowych dokumentów do formatu pdf  (nie jpg) w 

rozdzielczości ok. 150 dpi

    d) stosowanie znacznika czasu – wariant podpisu T (nie BES)

    e) wypełnianie dokumentów elektronicznie w komputerze, nie pismem 

odręcznym

    f) nie stosowanie podpisu zewnętrznego Xades (2 pliki)

    g) Wykonawca ma obowiązek śledzić komunikaty generowane przez 

Platformę. Podstawowym źródłem informacji jest platforma, wszelkie 

fakultatywne powiadomienia za pomocą poczty e-mail obciążone są ryzykiem 



błędów związanych z działaniem serwerów pocztowych na których działanie 

zamawiający nie ma wpływu.

Uwaga! Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli nie została sporządzona lub 
przekazana w sposób zgodny z wymaganiami technicznymi oraz 
organizacyjnymi sporządzania lub przekazywania ofert przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej określonymi przez Zamawiającego (art. 226 ust. 1 

pkt 6 ustawy Pzp).

8.  Wymagania dotyczące wadium 

8.1. Zamawiający nie żąda zabezpieczenia oferty w postaci wadium

9. Termin związania z ofertą

9.1. Wykonawca jest związany ofertą 30 dni. 

9.2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem 

terminu związania oferta określonego w SWZ, Zamawiający przed upływem terminu 

związania oferta zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na 

przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.

Przedłużenie terminu związania oferta, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez 

Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu 

związania ofertą

10. Opis sposobu przygotowywania ofert

10.1 Oferta musi być sporządzona od rygorem nieważności, w formie elektronicznej, lub   
w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 
Oferta musi być sporządzona w języku polskim, podpisana przez osobę 
upoważnioną do działania w imieniu Wykonawcy (np. pełnomocnik, prokurent). 

10.2. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem 
oferty.

10.3. Wykonawcy przedstawiają ofertę zgodnie ze wszystkimi wymaganiami 
określonymi w SWZ.



10.4. W terminie składania ofert określonym w pkt 11.1. SWZ wykonawca 
zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu Ofertę zawierającą: 
a) formularz Oferty (sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do 

SWZ) sporządzone pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w 
postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem 
osobistym, 

b)  Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 
– załącznik nr 2 do SIWZ.

c) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy 
do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub 
inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca 
realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 
podmiotów zgodnie z pkt 6.2. SWZ, jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie 
warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach lub sytuacji 
innych podmiotów; (Niewiążący wzór zobowiązania do oddania wykonawcy 
do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia 
stanowi załącznik nr 8 do SWZ),

d) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji 
i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru w 
celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest 
umocowana do jego reprezentowania. Wykonawca nie jest zobowiązany do 
złożenia dokumentów, o których mowa w zdaniu poprzednim, jeżeli 
Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych 
baz danych, o ile Wykonawca dostarczy dane umożliwiające dostęp do tych 
dokumentów,

e) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do 
reprezentowania Wykonawcy, jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, 
której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o 
których mowa w pkt 10.4. lit d) SWZ. sporządzone pod rygorem 
nieważności, w formie elektronicznej, 

f) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie dla 
pełnomocnika ustanowionego przez Wykonawców wspólnie ubiegających 
się o udzielenie zamówienia do reprezentowania ich w postępowaniu albo 
do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego, jeżeli ofertę składają Wykonawcy wspólnie 
ubiegający się o udzielenie zamówienia, sporządzone pod rygorem 
nieważności, w formie elektronicznej,

g) dokumenty, o których mowa wyżej w pkt 10.4. lit d) i e) SWZ dla osoby 
działającej w imieniu podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby na 
zasadach określonych w art. 118 PZP, 

10.5. Dokument składane wraz z ofertą, w tym pełnomocnictwa powinny zostać 
sporządzone w sposób określony w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów 
wydanym na podstawie art. 70 PZP określającym sposób sporządzania 



i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów 
elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.

10.6. Zamawiający nie ujawnia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1010 z późn. zm.), 
jeżeli Wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą 
być one udostępnione oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią 
tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których 
mowa w art. 222 ust. 5 PZP. 
Jeżeli Wykonawca składa wraz z ofertą informacje stanowiące tajemnicę 
przedsiębiorstwa, to wówczas informacje te muszą być wyodrębnione w formie 
osobnego pliku i złożone zgodnie z zasadami opisanymi w pkt 7. L0) SWZ. 
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne z SWZ przygotowanie 
w/w pliku przez Wykonawcę. Stosowne zastrzeżenie Wykonawca winien złożyć 
na formularzu Oferty (załącznik nr 1 do SWZ) oraz powinien wykazać, że 
zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. W przeciwnym 
razie cała Oferta zostanie ujawniona na wniosek każdej zainteresowanej osoby.

10.7. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w 
rozumieniu ww. ustawy w momencie odmowy na wezwanie Zamawiającego do 
odtajnienia przez Wykonawcę tej części oferty, skutkować będzie odtajnieniem 
tej części oferty nie będącej tajemnicą przedsiębiorstwa przez Zamawiającego.

10.8. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do 
złożonej oferty przed terminem składania ofert. Zmiana oferty musi zostać 
sporządzona zgodnie z zasadami opisami w pkt 10.8 lit e) i f) SWZ. 

10.9. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę. 
Wycofanie oferty musi zostać dokonane zgodnie z zasadami opisanymi w pkt 
10.8. lit e) i f) SWZ.

10.10. W przypadku nieprawidłowego złożenia oferty, Zamawiający nie bierze 
odpowiedzialności za złe jej przesłanie lub przedterminowe otwarcie. Oferta taka 
nie weźmie udziału w postępowaniu.

11. Sposób i termin składania ofert 

1. Oferty wraz z Oświadczeniami o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu 
warunków udziału w postępowaniu oraz innymi oświadczeniami lub 
dokumentami składanymi wraz z ofertą należy złożyć w sposób opisany w 
rozdziale 7 niniejszej SWZ w terminie do dnia 27.01.2022 r. do godziny 900

2. Oferty złożone po terminie wskazanym w ust. 1 zostaną odrzucone.



3. Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, tj. dnia 
27.01.2022 r. o godzinie 905

4. W przypadku awarii tego systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak 

możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie 

ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii, jednak nie później niż następnego 

dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

5. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_stuposiany

6. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 

7. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający udostępni w sekcji „Komunikaty” na 

stronie internetowej prowadzonego postępowania 

https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_stuposiany informacje o:

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach 

prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania 

wykonawców, których oferty zostały otwarte; 

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

12. Opis sposobu obliczania ceny

12.1 Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie 
w Formularzu ofertowym sporządzonym wg wzoru stanowiącego Załącznik 
nr 1 do SWZ łącznej ceny ofertowej brutto dla Pakietu, na który składa 
swoją ofertę.

12.2. Łączna cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z 
realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia 
oraz wzorem umowy określonym w niniejszej SWZ. 

12.3 Cenę łączną należy podać w złotych w kwocie brutto w odniesieniu do całego 
przedmiotu zamówienia dla danego Pakietu, z dokładnością do dwóch miejsc po 
przecinku (zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrągleń) wraz zastosowanej 
stawki podatku VAT. 

12.4. Stawkę podatku od towarów i usług (VAT) należy uwzględnić w wysokości 
obowiązującej na dzień składania ofert.

https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_stuposiany


12.5. Określony w SWZ rzeczowy zakres przedmiotu zamówienia oraz postanowienia 
wynikające z projektu umowy załączonego do SWZ (załącznik nr 9 do SWZ) 
stanowią podstawę do obliczenia cen jednostkowych oraz ceny łącznej 
wynikającej z oferty.

12.6. Wykonawca, składając ofertę, obowiązany jest poinformować Zamawiającego 
(w Formularzu Oferty – załącznik nr 1 do SWZ), czy wybór oferty będzie 
prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z 
przepisami o podatku od towarów i usług, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub 
usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, 
oraz ich wartość bez kwoty podatku, a także wskazując stawkę podatku od 
towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie. 
Brak wskazania w formularzu Oferty (załącznik nr 1 do SWZ) informacji czy 
wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku 
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług będzie 
uznawane, jako informacja, że wybór oferty wykonawcy nie będzie prowadzić do 
powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o 
podatku od towarów i usług.

12.7. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą nie będą prowadzone w 
walucie obcej. 

13. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze
 oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert

13.1. Przy wyborze ofert zamówienia Zamawiający będzie się  kierował następującymi 

         kryteriami oceny ofert:

13.2.Kryteria oceny ofert oraz sposób obliczania punktów:

1)  Cena - 60 %,

2)  Samodzielna realizacja kluczowych elementów zamówienia  - 40 %.

Sposób obliczania punktów dla poszczególnych kryteriów:

a) W ramach kryterium „Cena” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu 

           wzoru:

    Cn 



Wc =      ------------  x 100 pkt. x 60 % 

     Co 

gdzie:

W c  - liczba punktów w ramach kryterium „Cena”,

C n - najniższa cena spośród ofert ocenianych,

C o - cena oferty ocenianej. 

Ocenie w ramach kryterium „cena” podlegać będzie cena łączna brutto podana w 

formularzu oferty (załączniki nr 2 do SIWZ).

           b) W ramach kryterium „Samodzielna realizacja kluczowych elementów zamówienia” 

oceniane będzie przyjęcie przez wykonawcę zobowiązania umownego do wykonywania 

kluczowych elementów zamówienia, określonych przez Zamawiającego w SIWZ, 

samodzielnie przez wykonawcę składającego ofertę, tj. bez udziału podwykonawców. 

Zasady realizacji tego zobowiązania oraz zasady odpowiedzialności za jego 

niewykonanie zostały opisane we wzorze umowy. We wzorze umowy (stanowiącym 

załącznik nr 8 do SIWZ) zobowiązanie do wykonywania kluczowych elementów 

zamówienia, określonych przez Zamawiającego w SIWZ, samodzielnie przez 

wykonawcę składającego Ofertę, tj. bez udziału podwykonawców jest określane jako 

„Obowiązek Samodzielnej Realizacji”. 

           Kluczowe elementy zamówienia obejmują następujące czynności:

- Codzienne podawanie karmy żubrom w zagrodzie pokazowej i aklimatyzacyjnej

- Codzienny monitoring liczebności i stanu zdrowia żubrów.

- Podawanie pod nadzorem lekarza Weterynarii środków przeciw pasożytniczych.

- Rozładunek karmy dla żubrów w miejsce magazynowania. 

- Transport karmy z miejsca przechowywania do miejsca karmienia w zagrodzie 

- Przygotowanie, transport i podawanie karmy sezonowej:

 Zielonka w okresie od 15 maja do końca września (ilość).

 Gałęzie zgryzowe drzew( Oś, Wb ,Jw.) w okresie od 01.grudnia do końca marca.  

- Opieka nad osobnikami chorymi przebywającymi w izolatkach.



- Pomoc w przeprowadzeniu zabiegów zootechnicznych i weterynaryjnych.

- Utrzymanie czystości na terenie zagrody pokazowej i aklimatyzacyjnej, oraz na 

parkingach przyzagrodowych.

- Koszenie trawy w części widokowej zagrody przeznaczonej dla odwiedzających.

- Kontrola stanu technicznego ogrodzenia zagrody w pierwszym dniu tygodnia i 

każdorazowo po wystąpieniu warunków atmosferycznych mogących powodować 

złamania drzew i uszkodzenie ogrodzenia.

- Utrzymanie w sprawności ogrodzenia elektrycznego w zagrodzie.

- Wykonanie drobnych napraw urządzeń i infrastruktury w zagrodzie pokazowej i 

aklimatyzacyjnej.   

- Porządkowanie pozostałości karmy niezjedzonej przez żubry.

- Uczestnictwo w naradach, spotkaniach i  szkoleniach dotyczących zdrowia oraz 

hodowli żubrów.

- Koszenie łąk w ilości 20 ha. 

- Uprawa poletek żerowych w ilości 10 ha.

Wykonawca zamieści informację o przyjęciu na siebie zobowiązania umownego do 

samodzielnej realizacji kluczowych części zamówienia w Ofercie (załącznik nr 2  do 

SIWZ). Brak wskazania w Ofercie przyjęcia przez wykonawcę zobowiązania, o którym 

mowa w zdaniu poprzednim będzie uznawane jako nieprzyjęcie takiego zobowiązania, 

a Oferta wykonawcy uzyska 0 pkt. w ramach niniejszego kryterium oceny ofert. Oferta 

wykonawcy, który zaciągnie takie zobowiązanie otrzyma 40 pkt.

13.4. Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta, która uzyska największą 

sumę punktów uzyskanych w ww. kryteriach oceny ofert. Oferta może uzyskać 

maksymalnie 100 punktów.

O = W ceny + W  Samodzielna realizacja kluczowych elementów 
(części) zamówienia.         

13.5. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub 

więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, 

Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną. 



13.6.  Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada

          wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie PZP oraz SIWZ i została   

          oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane powyżej kryteria wyboru.

14. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze 
oferty 

14.1 Przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca, 
którego oferta została uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest dopełnić 
następujących formalności:
1) przedłożyć Zamawiającemu: 

a) kopię umowy regulującej współpracę wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. umowę konsorcjum), 
jeżeli zamówienie będzie realizowane przez wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia;

b) opłacone ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej lub inny 
dokument potwierdzający ubezpieczenie („Ubezpieczenie OC”) 
z tytułu prowadzonej działalności na sumę ubezpieczenia nie 
mniejszą niż: 30 000,00 zł 

c) dokumenty wskazane w § 4 ust. 3 projektu umowy (stanowiącego 
załącznik nr 9 do SWZ) dot. osób wykonujących czynności 
wchodzące w skład przedmiotu zamówienia  jeżeli wykonanie tych 
czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 
22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst 
jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.), tj.: 
(i) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o 

zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę, 
zawierających informacje, w tym dane osobowe niezbędne 
do zweryfikowania zatrudnienia na podstawie umowy o 
pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego 
pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o 
pracę, wymiar etatu oraz zakres obowiązków pracownika. 

(ii) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio 
przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o 
pracę osób, do których odnosi się Obowiązek Zatrudnienia 
wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli 
został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna 
zawierać informacje, w tym dane osobowe niezbędne do 
zweryfikowania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, 
w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, 
datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę, 
wymiar etatu oraz zakres obowiązków pracownika. 



Niedopełnienie wskazanych formalności będzie traktowane, jako uchylanie się 
przez Wykonawcę od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

14.2. Wykonawca, który prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki 
z ograniczoną odpowiedzialnością, w przypadku, gdy wartość umowy przekroczy 
dwukrotnie wysokość kapitału zakładowego takiego Wykonawcy, najpóźniej w 
dniu podpisania umowy jest zobowiązany dostarczyć uchwałę zgodnie z 
postanowieniami art. 230 Kodeksu spółek handlowych lub odpis umowy spółki, 
zezwalający na zaciąganie takich zobowiązań;

15. Zabezpieczenia umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

16. Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 
umowy w sprawie zamówienia publicznego

16.1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego zawiera 
projekt umowy stanowiący załącznik nr 8 do SWZ, stanowiący integralną część 
SWZ. 

16.2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w 
stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w 
formie pisemnej pod rygorem nieważności, w razie wystąpienia jednej lub kilku z 
poniższych okoliczności:
1). potrzeby zmiany terminu realizacji spowodowanej: 

a) zmianami wynikającymi ze zmian przepisów prawa,
b) okolicznościami, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

Umowy,
c) okolicznościami leżącymi po stronie Zamawiającego,

2) potrzeby wprowadzenia zmiany wysokości wynagrodzenia umownego, 
w przypadkach określonych w art. 436 ust. 4) lit. b) Pzp zmiany:

a) stawki podatku od towarów i usług,
b)   wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2020 
r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;

c)   zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne 
lub zdrowotne,

d)   zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 
kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. 



o pracowniczych planach kapitałowych o pracowniczych planach 
kapitałowych (Dz. U. poz. 2215 oraz poz. 1074 i 1572).

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia 
przez Wykonawcę. 

16.3 Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie 
zmian, o których mowa w pkt. 16.2.2;

16.4. W wypadku zmiany, o której mowa w pkt. 16.2.2 lit. a wartość netto 
wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto 
wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów 
określających nową stawkę podatku;

16.5 W przypadku zmiany, o której mowa w pkt. 16.2.2 lit. b wynagrodzenie 
Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy 
wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących 
zamówienie do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego 
wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od 
kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia;

16.6 W przypadku zmian, o których mowa w pkt. 16.2.2 lit. c i d wynagrodzenie 
Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, 
jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej 
zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób 
bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego;

16.7 W przypadku zmian określonych w pkt. 16.2.2 lit. b, c, d i e Wykonawca może 
wystąpić do Zamawiającego z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia, 
przedkładając odpowiednie dokumenty potwierdzające zasadność złożenia 
takiego wniosku. Wykonawca winien wykazać ponad wszelką wątpliwość, że 
zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty wykonania zamówienia oraz 
określić stopień, w jakim wpłynie ona na wysokość wynagrodzenia;

16.8. Wykonawca złoży wniosek, o którym mowa w pkt. 16.7. powyżej, z co najmniej 
30 - dniowym wyprzedzeniem wobec postulowanej daty obowiązywania nowej 
ceny.

16.9 Niezależnie od postanowień pkt 16.1 – 16.8 SWZ powyżej Zamawiający 
dopuszcza możliwość wprowadzenia zmiana w sposobie realizacji przedmiotu 
umowy wynikającej z przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego 
oraz wykonawcy skutkujących niemożliwością prowadzenia działań w celu 
wykonania umowy w dotychczasowy sposób. W szczególności Zamawiający 
zastrzega na swoją rzecz uprawnienie do ograniczenia zakresu rzeczowego 
usług do wykonania, spowodowanym działaniami władz publicznych związanymi 
ze zwalczaniem pandemii tzw. koronawirusa. Zmniejszenie zakresu rzeczowego 
usług do wykonania, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, będzie 
powiązane z obniżeniem wynagrodzenia Wykonawcy.  Obniżenie wynagrodzenia 
Wykonawcy nie może jednak przekroczyć 50 % całkowitego wynagrodzenia 
brutto wskazanego w umowie. 

16.10 Ponadto Zamawiający dopuszcza możliwość zmian redakcyjnych umowy, zmian 
będących następstwem zmian danych zarówno jego jak i Wykonawcy, w tym 



ujawnionych w rejestrach publicznych (np. zmiana oznaczenia adresu, nazwy 
wykonawcy, osoby uprawnionej do kontaktów) oraz innych zmian 
niestanowiących zmian treści umowy w stosunku do treści oferty. W takiej 
sytuacji, wprowadzenie do umowy stosownych zmian niestanowiących zmian 
treści umowy istotnych w stosunku do treści oferty nie będzie wymagało 
zachowania formy pisemnej, a jedynie notatki/protokołu zatwierdzonego przez 
przedstawicieli obu stron.

16.11 Wszystkie zmiany postanowień zawartej umowy wymagają zgody obu stron 
i zachowania formy pisemnej (aneks).

16.12. 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.

17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługującej wykonawcy w toku 
postępowania o zamówienie publiczne.

17.1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 
Zamawiającego przepisów PZP, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale 
IX PZP tj. odwołanie i skarga do sądu. Postępowanie odwoławcze uregulowane zostało 
w przepisach art. 506-578 PZP, a postępowanie skargowe w przepisach art.. 579-590 
PZP.

17.2. Odwołanie przysługuje na:
1) niezgodną z przepisami PZP czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której 

Zamawiający był obowiązany na podstawie PZP;
3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, mimo że 

Zamawiający był do tego obowiązany.
17.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Odwołujący przekazuje 

kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki 
sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 
 Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed 
upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie jego kopii nastąpiło przed 
upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

17.4. Odwołanie wnosi się w terminie: 
              (a) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej 

podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej, 



               (b) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej 
podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż 
określony w lit. (a).

17.5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie 
zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od 
ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych zamieszczenia dokumentów zamówienia 
na stronie internetowej.

17.6. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 19.4. i 19.5 SWZ wnosi się 
w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności 
można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego 
wniesienia. 

17.7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby 
Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, stronom oraz uczestnikom 
postępowania przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego 
w Warszawie - sądu zamówień publicznych. Skargę wnosi się za pośrednictwem 
Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia 
Krajowej Izby Odwoławczej lub postanowienia Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, 
o którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi 
skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu 
ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 
1041 z późn. zm.). 

17.8. Szczegółowe zasady dotyczące postępowania odwoławczego zostały uregulowane 

w przepisach art. 506 – 578 ustawy PZP.

18. Inne postanowienia SIWZ

18.1. Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w 

art. 214 ust. 1 pkt 7 PZP.

18.2. Zamawiający informuje o możliwości wystawiania i przesyłania 

ustrukturyzowanych faktur elektronicznych za pośrednictwem platformy, na zasadach 

określonych w przepisach ustawy z dnia 9 listopada 2018r. o elektronicznym 

fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi 

oraz partnerstwie publiczno-prywatny (t.j. Dz. U. 2018r., poz. 2191). Adres 

Zamawiającego na platformie to: Nadleśnictwo Stuposiany. Typ/Numer PEPPOL:

NIP 6890001277. Wykonawcy nie mają obowiązku wystawiania i przesyłania faktur 

elektronicznych.

 

19. Załączniki do specyfikacji



1) Załącznik nr 1 –  Formularz oferty
2) Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
3) Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
4) Załącznik nr 4 – Wykaz osób zdolnych do wykonania zamówienia
5) Załącznik nr 5 – Wykaz potencjału technicznego
6) Załącznik nr 6 – Oświadczenie Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP 

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
7) Załącznik nr 7 – Niewiążący wzór zobowiązania do oddania wykonawcy do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia

8) Załącznik nr 8 – Projekt umowy; 
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