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Podstawa prawna: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na 
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PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: 
Zabudowa przeciwerozyjna szlaków zrywkowych w leśnictwach 

Łopień, Ostra i Gorc

Opracował: Miłosz Mucha

Zatwierdzam: Janusz Krywult
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Zamówienie dotyczy projektu: 
 
Nazwa projektu: Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja 
oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach górskich. 

POIS.02.01.00-00-0006/16-00 

Planowany okres realizacji: 2016-2022 r. 

Beneficjent: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Celem projektu jest wzmocnienie odporności na zagrożenia związane ze zmianami klimatu w górskich 
ekosystemach leśnych. Podjęte działania będą ukierunkowane na zapobieganie powstawaniu lub 
minimalizację negatywnych skutków zjawisk naturalnych takich jak: niszczące działanie wód 
wezbraniowych, powodzie i podtopienia, susza i pożary.

Cel główny projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację kompleksowych działań dotyczących 
zabezpieczenia lasów przed kluczowymi zagrożeniami związanymi ze zmianami klimatycznymi. 
Obejmą one rozwój systemów małej retencji oraz przeciwdziałanie nadmiernej erozji wodnej na 
terenach górskich.

Cele uzupełniające:
● odbudowa cennych ekosystemów naturalnych, a tym samym pozytywny wpływ na ochronę 

różnorodności biologicznej;

● ocena skutków przyrodniczych wykonywanych zadań realizowana poprzez prowadzenie 
monitoringu porealizacyjnego wybranych zadań adaptacyjnych. Monitoring będzie obejmował 
również kontynuację monitoringu wykonanego w ramach projektu małej retencji górskiej 
zrealizowanego w ramach POIiŚ 2007-2013, co pozwoli na uzyskanie cennych danych 
z wielolecia.

Nadleśnictwa zaangażowane w realizację projektu będą realizować inwestycje związane z:

● budową, przebudową lub odbudową zbiorników małej retencji i zbiorników suchych;

● budową, przebudową lub odbudową małych urządzeń piętrzących (zastawki, małe progi, 
przetamowania) na kanałach i rowach w celu spowolnienia odpływu wód powierzchniowych, 
przywracania funkcji obszarów mokradłowych i ich ochrony oraz odtwarzanie terenów 
zalewowych;

● przebudową i rozbiórką obiektów hydrotechnicznych niedostosowanych do wód wezbraniowych 
(mostów, przepustów, brodów);

● zabudową przeciwerozyjną dróg, szlaków zrywkowych oraz zabezpieczenie obiektów 
infrastruktury leśnej przed skutkami nadmiernej erozji wodnej związanej z gwałtownymi opadami 
i spływami wód (m.in. wodospusty, płotki drewniane, kaszyce, narzut kamienny).

Projekt wykorzystuje kompleksowe zabiegi łączące przyjazne środowisku metody przyrodnicze 
i techniczne. Planowane są w większości małe obiekty/budowle o prostej konstrukcji. Wybierane 
technologie mają nie pogarszać naturalnego środowiska przyrodniczego, preferuje się materiały 
naturalne.

Bezpośrednim efektem realizacji projektu będzie zretencjonowanie 400 tys. m³ wody. 

Wartość projektu
Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 265 950 932,22 zł
Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 198 210 514,00 zł
Maksymalna kwota dofinansowania z funduszy europejskich wynosi 168 478 936,90 zł
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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
Nadleśnictwo Limanowa
Ul. Kopernika 3, 34-600 Limanowa
Tel.  +48 (18) 337 22 18
NIP 737-000-50-45,  REGON 350545636
e-mail: limanowa@krakow.lasy.gov.pl 
strona internetowa Zamawiającego na której będzie opublikowane postępowanie: 
https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_limanowa  

(dalej „Zamawiający”) zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z wymaganiami 
określonymi w niniejszej specyfikacji warunków zamówienia (dalej „SWZ”).

 
2. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA
2.1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 – 139 

ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 
ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”, oraz aktów wykonawczych do ustawy.

2.2. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „odwrócona 
kolejność oceny ofert”, o której mowa w art. 139 ustawy Pzp. Stosownie do przywołanych 
przepisów Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, 
którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia 
warunki udziału w postępowaniu. 

2.3. Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej 
(na podstawie art. 61 ust. 1 ustawa Pzp oraz art. 63 ust. 1 ustawy Pzp). Składanie ofert następuje 
wyłącznie za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym: 
https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_limanowa  

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
3.1. 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.).  
Lokalizacja przedmiotu zamówienia odpowiada robotom budowlanym, które będą miały miejsce 
w siedmiu leśnictwach Nadleśnictwa Limanowa: Łopień, Ostra oraz Gorc. Miejsce realizacji 
zamówienia położone jest w powiecie limanowskim, województwie małopolskim – Kod NUTS 
PL218. 
Wartość jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 
o której mowa w art. 222 Ust. 4 ustawy Pzp, wynosi za całe zamówienie sumarycznie: 
54 011,51 zł  brutto. Wyżej wymieniona wartość jest sumą przyznanych dla nadzoru w 
poszczególnych leśnictwach wartości, wyliczonych proporcjonalnie do rozmiaru zamówienia na 
roboty budowlane:
a) Leśnictwo Łopień 17 268,00 zł;
b) Leśnictwo Ostra 15 730,89 zł;
c) Leśnictwo Gorc 21 012,62 zł.

https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_limanowa
https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_limanowa


4 | S t r o n a

Zamawiający w razie otrzymania ofert z ceną przekraczającą wartość jaką zamierza przeznaczyć 
na sfinansowanie zamówienia uprawniony jest do unieważnienia postępowania.

3.2. Zamówienie realizowane jest równocześnie z zamówieniem na roboty budowlane pn.: Zabudowa 
przeciwerozyjna szlaków zrywkowych w leśnictwach Łopień, Ostra i Gorc” podzielonym na 
części: 
• Część 1: „Zabudowa przeciwerozyjna szlaków zrywkowych w Leśnictwie Łopień”, 
• Część 2: „Zabudowa przeciwerozyjna szlaków zrywkowych w Leśnictwie Ostra”, 
• Część 3: „Zabudowa przeciwerozyjna szlaków zrywkowych w Leśnictwie Gorc”.
Zamawiający zastrzega, że w przypadku gdy umowa na roboty budowlane będące 
przedmiotem nadzoru inwestorskiego, zostanie podpisana nie na wszystkie 3 części 
zamówienia, to równocześnie umowa na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru robót 
budowlanych nie będzie obejmować całości niniejszego zamówienia. W związku z 
powyższym Oferent składający ofertę zobowiązany jest przedstawić wartość oferty za 
całe zamówienie jak i również za nadzór nad każdą z części robót budowlanych z osobna, 
zgodnie z przygotowaną tabelą w formularzu ofertowym (zał. Nr. 1 do SWZ). 

3.3. Do podstawowych obowiązków Wykonawcy – inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach 
usług objętych przedmiotem zamówienia należy: 

3.3.1 reprezentowanie Zamawiającego, jako inwestora, na budowie przez sprawowanie 
kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami 
oraz zasadami wiedzy technicznej; 

3.3.2 sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych,  a 
w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i 
niedopuszczonych do stosowania w budownictwie; 

3.3.3 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; 

3.3.4 potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także 
kontrolowanie rozliczeń budowy. 

3.4. Wykonawca-inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo: 
3.4.1. 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; 

3.4.2. 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.

3.5. Ponadto Zamawiający żąda od Wykonawcy: 
3.5.1. zapoznania się z umową, jaką Zamawiający zawarł z Wykonawcą robót 

budowlanych, ofertą Wykonawcy robót budowlanych oraz dokumentacją 
techniczną  i decyzjami organów administracyjnych;

3.5.2. sprawowania kontroli zgodności realizacji robót z dokumentacją techniczną, 
przepisami prawa i obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej, 
egzekwowania zapisów umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą     
robót budowlanych;

3.5.3. uczestniczenia w protokolarnym przekazaniu Wykonawcy robót budowlanych terenu  
budowy; 
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3.5.4. wykonywania innych czynności przewidzianych w ustawie Prawo budowlane dla 
Zamawiającego na podstawie stosownego upoważnienia wydanego do danej 
czynności; 

3.5.5. informowania Zamawiającego o wszystkich problemach istniejących                
 i przewidywanych razem ze sposobami ich rozwiązywania i/lub działaniami  
korygującymi mającymi na celu usuwanie takich problemów; 

3.5.6. sprawdzenie czy plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia został sporządzony przez 
kierownika robot w zakresie zgodnym z Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju 
z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy 
i ochrony zdrowia (Dz.U. 2018 poz. 963 z późn. zm.) oraz zgodnie z przepisami w 
zakresie bezpieczeństwa i higieny prac; 

3.5.7. sprawdzania, czy wykonawcy robót i usług przestrzegają planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia i przepisów prawa w tym szczególności przepisów BHP, ppoż, 
ochrony środowiska i przyrody oraz ochrony dziedzictwa 
archeologicznego/kulturowego i zabytków;

3.5.8. wydawania kierownikowi robot poleceń, potwierdzonych wpisem do dziennika 
budowy, dotyczących usunięcia nieprawidłowości i zagrożeń, wpisów 
o próbach  i badaniach, wpisach o dowodach dopuszczenia do obrotu 
i stosowania w budownictwie;

3.5.9. żądania od kierownika robót budowlanych dokonania poprawek bądź ponownego 
wykonania wadliwie wykonanych prac, a także wstrzymania dalszych robót  w 
przypadku, gdyby ich kontynuacja wywoływała zagrożenia bądź powodowała 
niedopuszczalną niezgodność z dokumentacją techniczną lub pozwoleniem na 
rozbiórkę;

3.5.10. sprawdzenia zawartości merytorycznej i kompletności dokumentacji powstającej  w 
czasie prowadzenia robót budowlanych;

3.5.11. każdorazowo prowadzenie zapisów o postępie w realizacji prac w formie dziennika 
budowy. Dziennik budowy będzie prowadzony przez wykonawcę robót budowlanych 
nawet w przypadkach gdy nie jest to wymagane w wydanym pozwoleniu na rozbiórkę, 
lub takowe pozwolenie nie zostało wydane;

3.5.12. informowania Zamawiającego na piśmie o niezbędności wykonania robót 
koniecznych lub zamiennych nie uwzględnionych w umowie o roboty budowlane lub 
usługi, zawartej pomiędzy Zamawiającym a wykonawcą robót i usług, bądź o 
konieczności zrezygnowania z określonych robót, jeżeli jest to niezbędne i zgodne  z 
treścią Umowy, jaką Zamawiający zawarł z wykonawcą robót i usług i obowiązującymi 
przepisami wykonania przedmiotu Umowy;

3.5.13. obecności na budowie, co najmniej 1 raz w tygodniu oraz na każde wezwanie 
Zamawiającego oraz Wykonawcy robót, i dokumentowanie swoich wizyt 
wpisem do  dziennika budowy, nieobecność spowodowana czynnikami 
niezależnymi od Wykonawcy (np. choroba, wyjazd służbowy, urlop) wymaga 
poinformowania w trybie roboczym Zamawiającego;

3.5.14. sporządzenia samodzielnie zmian nieistotnych w dokumentacji w uzgodnieniu  
z  Zamawiającym, uzgodnienie obligatoryjnie winno być w formie pisemnej;

3.5.15. udziału w kontrolach dotyczących projektu przeprowadzanych przez podmioty 
zewnętrzne i udzielanie na bieżąco wyjaśnień, informacji, dokumentów 
i zestawień związanych z nadzorowaniem oraz zarządzaniem kontaktami objętych 
projektem;

3.5.16. rozliczenia finansowego inwestycji;
3.5.17. uczestniczenia w rozliczaniu finansowym inwestycji, sprawdzanie prawidłowości 

dokumentów przedkładanych przez Wykonawcę w celu uruchomienia płatności  
Wykonawcy;

3.5.18. kontroli terminowości wykonywania robót, zgodnie z harmonogramem robót,  ich 
ilości, jakości i wartości oraz  prawidłowości fakturowania zgodnie z umową zawartą  
z Wykonawcą robót;



6 | S t r o n a

3.5.19. sprawdzania kosztorysów na roboty podstawowe i dodatkowe, konieczne  
i zamienne oraz kontroli prawidłowości ich fakturowania.

3.5.20. Ponadto po zakończeniu robót budowlanych do obowiązków inspektora nadzoru 
inwestorskiego będzie należało:

a) finalizacja zadań wynikających z zakończenia budowy, dokonywanie 
nadzoru nad robotami związanymi z usuwaniem wad i usterek; 

b) odbiór wykonanych robót związanych z usunięciem wad i usterek;
c) współpraca z Zamawiającym dotycząca negocjacji w sprawie roszczeń  

i sporów;
d) udział w przeglądach i odbiorach pogwarancyjnych i związanych z 

upływem rękojmi.
3.5.21. Na podstawie art. 27. Prawa budowlanego, Zamawiający wyznacza jako 

koordynatora czynności na budowie, inspektora nadzoru o specjalności mostowej.  
3.5 Zakres robót budowlanych określony został w Projekcie wykonawczym, Projekcie budowlanym   

(załącznik nr 8 do SWZ), Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót zwana dalej 
STWiOR, Przedmiarze robót, oraz Podręczniku wdrażania projektu. 

3.6 Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone zgodnie ze Wspólnym Słownikiem 
Zamówień (CPV): 
Główny kod: 71520000  usługi nadzoru budowlanego 
Uzupełniające:  71247000  nadzór nad robotami budowlanymi 

 71248000  nadzór nad projektem i dokumentacją 
 

3.7 Warunki dodatkowe dotyczące przedmiotu zamówienia: 
3.7.1. Wykonawca wykona nadzór przy pomocy własnych środków transportu. 
3.7.2. Wykonawca może powierzyć realizację elementów (części) przedmiotu zamówienia 

podwykonawcom, z wyłączeniem kluczowych elementów zamówienia, które 
Wykonawca zobowiązany jest wykonać samodzielnie wskazanych w pkt 3.8.3. 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 (załącznik nr 1 do SWZ). W przypadku 
braku wskazania w ofercie podwykonawstwa Wykonawca będzie mógł wprowadzić 
podwykonawcę wyłącznie na warunkach określonych w umowie. 

3.7.3. Zamawiający zastrzega, że kluczowe elementy zamówienia stanowią usługę 
nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi. 

3.7.4. W odniesieniu do kluczowych części zamówienia zastrzeżonych do osobistego 
wykonania przez Wykonawcę, Wykonawca nie może powołać się na zdolność 
innego podmiotu, na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu 
wskazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 

3.7.5. Prace należy wykonać zgodnie z zawartą umową, dokumentacją projektową, 
specyfikacją  techniczną wykonania i odbioru robót, niniejszą SWZ, umową zawartą 
z Wykonawcą robót budowlanych oraz   złożoną przez Wykonawcę ofertą, a także 
zasadami wiedzy technicznej  i budowlanej,  obowiązującymi przepisami oraz 
normami oraz dokumentami wymienionymi  w pkt 3.5. 

3.7.6. Zamawiający zastrzega odstąpienie od umowy pełnienia nadzoru 
inwestorskiego,  w przypadku nie wyłonienia Wykonawcy zamówienia na 
roboty budowlane w trybie ustawy Pzp lub odstąpienia przez Zamawiającego 
od realizacji robót budowlanych przeznaczonych do nadzoru inwestorskiego. 

3.8 Zamawiający nie wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie 
umowy o pracę 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 poz. 1320, z późn. zm.). 
Podstawę do sporządzenia oferty cenowej stanowi opis przedmiotu zamówienia robót 
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budowlanych - Projekt budowlany, STWIOR, Przedmiar Robót, Podręcznik wdrażania projektu. 
W celu sporządzenia oferty, Zamawiający umożliwi wykonawcy dokonanie wizji terenu robót. 

4 TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

4.1 Okres realizacji zamówienia – 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. Umowa zostanie 
podpisana w terminie nie wcześniej niż umowa roboty budowlane dla zadania pn.: „Zabudowa 
przeciwerozyjna szlaków zrywkowych w leśnictwach Łopień, Ostra i Gorc”.

4.2 Przedmiot zamówienia należy realizować  w zakresie odpowiadającym wykonaniu robót 
budowlanych.  Zamawiający zastrzega prawo do wydłużenia terminu realizacji umowy w 
przypadku przedłużających się robót budowlanych. 

4.3 Za termin wykonania zamówienia uznaje się ostateczny, tj. końcowy, odbiór przedmiotu 
zamówienia dokonany bez wad oraz przyjęcie rozliczonej faktury końcowej robót budowlanych. 
Ustalenie to odnosi się odpowiednio do odbioru prac składających się na poszczególne etapy 
realizacji przedmiotu zamówienia.

4.4 Zgłoszenie zakończenia zadania przez Wykonawcę musi przyjąć formę pisemnego 
oświadczenia o zakończeniu realizacji prac wchodzących w zakres danego przedmiotu 
zamówienia.

4.5 Za dzień zgłoszenia przez Wykonawcę przyjmuje się datę wpływu pisma Wykonawcy do siedziby 
Zamawiającego.

4.6 Zgodnie z art. 455 ustawy PZP Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wskazanych powyżej 
(w pkt. 4.1 SWZ) terminów realizacji przedmiotu zamówienia – po obustronnym uzgodnieniu – w 
przypadku wystąpienia:

a) Przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujących 
niemożliwością wykonania przedmiotu zamówienia.

b) Tzw. „siły wyższej” tj. zdarzenia, którego wystąpienie jest niezależne od Stron i któremu 
nie mogą one zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, a w szczególności: wojny, 
stanu nadzwyczajnego, klęski żywiołowej, epidemii, ograniczenia związanego z 
 kwarantanną, rewolucji, zamieszek i strajku. Art. 15r Ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o 
szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 
zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych (tj. jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 ze zm.) stosuje się.

4.7 Warunki dokonania zmiany w przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych 
w pkt. 4.5 termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o udokumentowany 
przez Wykonawcę okres trwania tych okoliczności.

4.8 W tym celu Wykonawca przedkłada na piśmie informację o rzeczywistej ilości dni trwania prac 
(wyszczególnionych w planowanym harmonogramie) oraz o okolicznościach uniemożliwiających 
wykonanie przedmiotu umowy w sposób należyty, zgodnie z  planowanym harmonogramem.

4.9 Określa się następujący tryb dokonywania zmian postanowień umowy – z pisemnym wnioskiem 
(zawierającym uzasadnienie, stosowne opinie, notatkę służbową, protokół konieczności itd.) o 
dokonanie zmiany postanowień umowy występuje odpowiednio Zamawiający do Wykonawcy lub 
Wykonawca do Zamawiającego.

4.10 Zamawiający, na podstawie otrzymanego od Wykonawcy oświadczenia (o którym mowa powyżej 
w pkt. 4.4 SWZ) wyznaczy, w terminie do 14 dni od daty otrzymania oświadczenia, miejsce i 
termin komisyjnego (tj. przy udziale przedstawicieli Wykonawcy oraz Zamawiającego) odbioru 
prac (przejęcie wykonanej dokumentacji projektowej wraz z  prawomocnymi decyzjami, 
zgłoszeniami, sporządzonymi protokołami odbioru).

5 INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 214 
UST. 1 PKT 7 JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE UDZIELENIE TAKICH ZAMÓWIEŃ.
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5.1 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.

5.2 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.

6 WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA Z 
 POSTĘPOWANIA.

6.1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z 
 postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 108 ust. 1 i 2 
ustawy Pzp , z zastrzeżeniem na podstawie art. 110 ust. 2 Pzp:

6.1.1. będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
6.1.1.1. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku 

mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa 
skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,

https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(258)&cm=DOCUMENT
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6.1.1.2. handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
6.1.1.3. 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),

6.1.1.4. 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,

6.1.1.5. o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 
Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego 
przestępstwa, 

6.1.1.6. 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),

6.1.1.7. 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,

6.1.1.8. 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;
6.1.2. 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 9.1.1 SWZ,

6.1.3. 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,

6.1.4. wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia 
publiczne,

6.1.5. 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 

https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(189(a))&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(165(a))&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(299)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(115)par(20)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17896506?unitId=art(9)ust(2)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(296)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(296)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(286)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(270)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17337528?cm=DOCUMENT
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dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te 
oferty lub wnioski niezależnie od siebie,

6.1.6. jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, 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.

6.1.7. wykonawcę, który udaremnia lub utrudnia stwierdzenie przestępnego 
pochodzenia pieniędzy lub ukrywa ich pochodzenie, w związku z brakiem 
możliwości ustalenia beneficjenta rzeczywistego, w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 
1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz 
finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2019 r. poz. 1115, 1520, 1655 i 1798).

6.2. Wykonawca może zostać wykluczony przez zamawiającego na każdym etapie postępowania o 
udzielenie zamówienia.

6.3. Zamawiający nie przewiduje wykluczenia wykonawców na podstawie art. 109 ust. 1 ustawy Pzp.
6.4. Wykluczenie wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 ustawy Pzp.
6.5. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w 

 postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 PZP dotyczące:
6.5.1. Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. 
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego 
warunku udziału w postępowaniu.
6.5.2. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej. 
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego 
warunku udziału w postępowaniu.
6.5.3. Zdolności technicznej lub zawodowej. 
6.5.3.1. 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). 

6.5.3.2. 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.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie 
z formułą „spełnia”/„nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w JEDZ, następnie 

https://sip.lex.pl/#/document/17337528?cm=DOCUMENT
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potwierdzonych w dokumentach lub oświadczeniach złożonych przez Wykonawców, o których 
mowa w pkt 7 SWZ.

6.6. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z 
 warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt 6.5. powinien spełniać co najmniej jeden 
z tych wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie. Żaden z wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z  postępowania. 
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty 
oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

6.7. Na podstawie art. 116 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, 
uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów 
technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy 
może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

7. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY 
W  CELU POTWIERDZENIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 
ORAZ W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 
POSTĘPOWANIU.

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w  pkt 6.1. 
oraz w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o  których mowa w pkt 
6.2. Wykonawca będzie obowiązany przedstawić Zamawiającemu następujące oświadczenia i 
dokumenty (w terminach wskazanych w niniejszej SWZ):

7.1. oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w 
postępowaniu określonych w niniejszej SWZ i braku podstaw do wykluczenia, złożone na 
formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (dalej: „JEDZ”), którego 
wzór określa Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. 
ustanawiające standardowy jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE 
seria L 2016 r. Nr 3, s. 16). Treść JEDZ określona została w Załączniku nr 2 do SWZ, jednakże 
z uwagi na konieczność podania w treści JEDZ znaczącej ilości informacji Zamawiający zaleca 
skorzystanie z edytowalnej wersji tego dokumentu, stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ.
JEDZ wraz z ofertą należy przesyłać za pośrednictwem strony prowadzonego postępowania, 
adres: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_limanowa przed upływem terminu składania ofert, 
w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

7.2. 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 
następujących podmiotowych środków dowodowych potwierdzających:
7.2.1. spełnianie warunków udziału w postępowaniu o którym mowa w pkt 6.5.3.1 SWZ wykaz 
osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności 
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, 
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i 
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu 
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi 
osobami.
7.2.2. spełnianie warunków udziału w postępowaniu o którym mowa w pkt 6.5.3.2 SWZ 
referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały 
wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych 
dokumentów - oświadczenie wykonawcy.
7.2.3. brak podstaw wykluczenia w zakresie:

7.2.3.1. art. 108 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:  informacja z Krajowego Rejestru Karnego,
7.2.3.2. art. 108 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp: informacja z Krajowego Rejestru Karnego, 

https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_limanowa
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7.2.3.3. art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp: oświadczenie wykonawcy o aktualności 
informacji zawartych JEDZ,

7.2.3.4. art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp: informacja z Krajowego Rejestru Karnego 
oraz oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych JEDZ,

7.2.3.5. art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp: oświadczenie wykonawcy, o braku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t. jedn. Dz. U.  z 2021, poz. 275), z innym 
wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie 
do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie 
oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (wg. 
wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ oraz oświadczenie wykonawcy o 
aktualności informacji zawartych JEDZ,

7.2.3.6. art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp:  oświadczenie wykonawcy o aktualności 
informacji zawartych JEDZ, 

7.2.3.7. zaległości podatkowych o których mowa w art. 108. ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp: 
zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że 
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, wystawionego nie wcześniej niż 
3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub 
opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów 
potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert 
wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub 
grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności,

7.2.3.8. w zakresie zaległości na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, o których mowa 
w art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp: zaświadczenie albo inny dokument właściwej 
terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub 
właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z 
opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, wystawionego 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 zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że 
odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał 
płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami 
lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności,

7.2.3.9. art. 108. ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp: oświadczenie wykonawcy o aktualności 
informacji zawartych JEDZ,

7.2.3.10. art. 108. ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp: oświadczenie wykonawcy o aktualności 
informacji zawartych JEDZ,

7.2.3.11. art. 108. ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp: oświadczenie wykonawcy o aktualności 
informacji zawartych JEDZ,

7.2.3.12. art. 108 ust. 2 ustawy Pzp: informacja z Centralnego Rejestru Beneficjentów 
Rzeczywistych, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do tego rejestru, sporządzoną 
nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem,

7.3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia podmiotowe 
środki dowodowe, wymienione w pkt 7.2. SWZ (tj. na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia), 
składa każdy z wykonawców występujących wspólnie. 
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7.4. Zamawiający nie wezwie wykonawcy do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli:
7.4.1. może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w 

szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o 
informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile 
wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy Pzp, 
dane umożliwiające dostęp do tych środków;

7.4.2. podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada 
zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy Pzp, zwane w 
niniejszej SWZ jako „JEDZ”.

7.5. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które 
Zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i 
aktualność.

7.6. Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki 
dowodowe nie są już aktualne, Zamawiający może w każdym czasie wezwać wykonawcę lub 
wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, 
aktualnych na dzień ich złożenia.

7.7. Podmioty zagraniczne. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 7.2.  SWZ:

7.7.1. w zakresie o którym mowa w pkt 7.2.2.1, 7.2.2.2, 7.2.2.4 SWZ– składa informację 
z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku 
takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy 
lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem,

7.7.2. w zakresie o którym mowa w pkt 7.2.2.7 SWZ składa dokument lub dokumenty 
wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 
potwierdzające, że nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków i 
opłat, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesięcy przed jego złożeniem,

7.7.3. w zakresie o którym mowa w pkt 7.2.2.8. SWZ składa dokument lub dokumenty 
wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 
potwierdzające, że nie naruszył obowiązków dotyczących płatności składek na 
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesięcy 
przed jego złożeniem, 

7.7.4. w zakresie o którym mowa w pkt 7.2.2.12. SWZ składa informację z odpowiedniego 
rejestru zawierającego informacje o jego beneficjentach rzeczywistych albo, w 
przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez 
właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania, określający jego beneficjentów rzeczywistych, 
wystawiony nie wcześniej niż 3 miesięcy przed jego złożeniem,

7.8. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się 
powyższych dokumentów, zastępuje się je odpowiednio 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 pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem 
sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub 
gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy.

7.9. 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 
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Ustawy Pzp. Podmiotowe środki dowodowe sporządzone w języku obcym muszą być złożone 
wraz z tłumaczeniem na język polski.

8. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z 
WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE 
WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

8.1. Osobą upoważnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
8.1.1. w sprawie przedmiotu zamówienia Pan Bogusław Pawłowski
8.1.2. w sprawie SWZ Pan Miłosz Mucha e-mail: limanowa@krakow.lasy.gov.pl

- od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 14:00, z wyłączeniem dni wolnych od pracy.
8.2. Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy 

zakupowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_limanowa 
W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między 
zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy i formularza 
„Wyślij wiadomość do zamawiającego”. 
Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się 
datę ich przesłania za pośrednictwem Platformy poprzez kliknięcie przycisku  „Wyślij wiadomość 
do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do 
zamawiającego."

8.3. W postępowaniu oświadczenia sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci 
elektronicznej, i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oświadczenia 
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składane na formularzu JEDZ 
sporządza się w postaci elektronicznej, i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym 
przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 
112 ust. 2 PZP.

8.4. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: 
akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym 
na stronie internetowej pod linkiem https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin  w zakładce 
„Regulamin" oraz uznaje go za wiążący, zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania 
ofert/wniosków dostępnej pod linkiem https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje 

8.5. Wymagania techniczne, organizacyjne, wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, 
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu 
opisane zostały w Regulaminie platformy zakupowe dostępnym pod linkiem 
https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin.

8.6. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń  
składane są przez Wykonawcę za  pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. W 
przypadku awarii platformy zakupowej dopuszczana jest komunikacja za pomocą poczty 
elektronicznej, na wyżej wskazany adres email. Sposób sporządzenia dokumentów 
elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być 
zgody z wymaganiami określonymi  w:

8.6.1. Rozporządzeniu 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. 2452) 

8.6.2. Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 20202 r. w 
sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub 
oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy. (Dz. U. 2415)

8.7. Zamawiający zaleca używanie formatów 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 

mailto:limanowa@krakow.lasy.gov.pl
https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_limanowa
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin
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wymagań dla systemów teleinformatycznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 2247) w 
szczególności formaty: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .odt, zip. 

8.8. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
8.9. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. 

Zamawiający niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, 
pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynie do zamawiającego nie później niż 
na 14 dni przed upływem terminu składania ofert.

8.10. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynie po upływie terminu składania wniosków, o 
którym mowa w pkt 8.10., lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić 
wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

8.11. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zostanie zamieszczona na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania, bez ujawniania źródła zapytania. Zamawiający będzie 
przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy. 
Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i 
otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. 
Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny 
wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy do 
konkretnego wykonawcy.

8.12. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 
zmienić treść SWZ. Dokonaną zmianę treści SWZ Zamawiający udostępni na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania.

8.13. Jeżeli w wyniku zmiany treści SWZ nieprowadzącej do zmiany ogłoszenia o zamówieniu jest 
niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin 
składania ofert i poinformuje o tym wykonawców.

8.14. W związku z obecnie panującą Pandemią COVID-19, Wykonawca oraz Zamawiający ma 
obowiązek wzajemnego informowania się, gdy by rozprzestrzeniająca się pandemia miała 
wpływ na realizację zamówienia (art. 15r ust. 1, ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o zmianie ustawy 
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych 
innych ustaw (t. jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 ze zm.).
Zawiadomienie powinno zostać przekazane niezwłocznie po powzięciu wiedzy o zaistnieniu 
zdarzeń tego rodzaju wpływających na realizację umowy lub po powzięciu wiedzy o uzasadnionej 
możliwości ich wystąpienia w przyszłości. Zawiadomienie  może służyć wprowadzeniu zmian w 
umowie drogą aneksu. 

Każda informacja o zdarzeniu mającym wpływ na realizacje umowy powinna być 
udokumentowana oświadczeniami bądź dokumentami dotyczącymi w szczególności:
● nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej 

podstawie niż stosunek pracy, które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w realizacji 
zamówienia;

● decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego 
upoważnienia państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w związku z 
przeciwdziałaniem COVID-19, nakładających na wykonawcę obowiązek podjęcia 
określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych;

● poleceń lub decyzji wydanych przez wojewodów, ministra właściwego do spraw 
zdrowia lub Prezesa Rady Ministrów, związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o 
których mowa w art. 11 ust. 1-3 ustawy o której mowa w pkt 8.14.;

● wstrzymania dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów, trudności w 
dostępie do sprzętu lub trudności w realizacji usług transportowych;

● innych okoliczności, które uniemożliwiają bądź w istotnym stopniu ograniczają 
możliwość wykonania umowy;

● okoliczności, o których powyżej, w zakresie w jakim dotyczą one podwykonawcy lub 
dalszego podwykonawcy.
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9. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 
10.
11.
12.                               
13.
14.
15. BŁĄ D NUMERACJI

10. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

10.1. Oferta musi zachować ważność do 25.05.2022 r.
10.2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania 

ofertą określonego w dokumentach zamówienia, zamawiający przed upływem terminu związania 
ofertą zwraca się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu 
o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 60 dni. 

10.3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez 
wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania 
ofertą.

10.4. W przypadku gdy Zamawiający żąda wniesienia wadium, przedłużenie terminu związania ofertą, 
o którym mowa w ust. 2, następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli 
nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

10.5. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, zamawiający 
wzywa wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia w wyznaczonym 
przez zamawiającego terminie pisemnej zgody na wybór jego oferty. W przypadku braku zgody 
zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego wykonawcy, którego oferta 
została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania. 

11. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

11.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
11.2. Wykonawca składa ofertę, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (tj. w postaci 

elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym), wg wzoru stanowiącego 
załącznik 1 do SWZ.

11.3. Wraz z ofertą Wykonawca powinien złożyć wykaz osób (zał. 6 do SWZ) (zgodnie z art. 107 
ust. 3 ustawy Pzp), będący przedmiotowym środkiem dowodowym.

11.4. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną lub osoby upoważnione do 
reprezentowania wykonawcy. 

11.5. Jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie 
wynika z dokumentów rejestrowych (KRS, CEiDG lub innego właściwego rejestru), wykonawca 
dołącza do oferty pełnomocnictwo.

11.6. Pełnomocnictwo do złożenia oferty lub oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy 
Pzp, przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym. W przypadku gdy pełnomocnictwo do złożenia oferty lub oświadczenia, o 
którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy Pzp, zostało sporządzone jako dokument w postaci 
papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego 
dokumentu opatrzone podpisem kwalifikowanym, potwierdzającym zgodność odwzorowania 
cyfrowego z dokumentem w postaci papierowej. Odwzorowanie cyfrowe pełnomocnictwa 
powinno potwierdzać prawidłowość umocowania na dzień złożenia oferty lub oświadczenia, o 
którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy Pzp.

11.7. W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia do oferty należy 
załączyć pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego.

11.8. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem platformy zakupowej, tj. OpenNexus.
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11.9. Sposób złożenia oferty został opisany w Regulaminie korzystania z platformy zakupowej, 
dostępnym pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin 

11.10. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 
kwietna 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1010), które 
Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać przekazane w 
wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku. Wykonawca zobowiązany jest wraz z 
przekazaniem informacji zastrzeżonych jako tajemnica przedsiębiorstwa wykazać spełnienie 
przesłanek określonych w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji. Zastrzeżenie przez Wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa bez 
uzasadnienia będzie traktowane przez Zamawiającego jako bezskuteczne, ze względu na 
zaniechanie przez wykonawcę podjęcia, przy dołożeniu należytej staranności, działań w celu 
utrzymania poufności objętych klauzulą informacji zgodnie z art. 18 ust. 3 Ustawy Pzp.

12. TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

12.1. Termin składania ofert upływa w dniu 24.02.2022 r. godz. 10:00. Decyduje data oraz dokładny 
czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego zegarem 
Głównego Urzędu Miar.

12.2. Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 1 Ustawy Pzp.
12.3. Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert może wycofać ofertę.
12.4. Wykonawca nie może skutecznie wycofać oferty w treści oferty po upływie terminu składania 

ofert.
12.5. Od 1 stycznia 2021 roku, aby skutecznie zmienić treść oferty, należy ją wycofać i ponownie 

złożyć w terminie do jej składania.
12.6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.02.2022 r. godz. 10:15. Otwarcie ofert dokonywane jest przez 

odszyfrowanie i otwarcie ofert przy użyciu platformy zakupowej.
12.7. Jeżeli otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku awarii 

tego systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez 
zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii. Zamawiający 
poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania.

12.8. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania informacje o: 

12.8.1. nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej 
działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty 
zostały otwarte; 

12.8.2. cenach zawartych w ofertach.

13. SPOSÓB  OBLICZENIA CENY.
13.1. Wykonawca zobowiązany jest podać na formularzu oferty (załącznik nr 1 do SWZ) łączną cenę 

za wykonanie całego zadania.
13.2. Cenę łączną należy podać w złotych w kwocie brutto w odniesieniu do całego przedmiotu 

zamówienia, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zgodnie z  matematycznymi 
zasadami zaokrągleń) wraz z wyszczególnieniem zastosowanej stawki podatku VAT.

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

https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin
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13.4. Określony w SWZ rzeczowy zakres przedmiotu zamówienia oraz postanowienia wynikające ze 
wzoru umowy załączonego do SWZ stanowią podstawę do obliczenia cen jednostkowych oraz 
ceny łącznej wynikającej z oferty.

13.5. Cena ofertowa powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem       
zamówienia, uwzględniając cały zakres przedmiotu zamówienia, oraz ewentualne ryzyko       
wynikające z okoliczności, które można było przewidzieć w terminie opracowywania    oferty do 
czasu jej złożenia. Cena powinna obejmować koszt dojazdu na teren budowy   własnym 
środkiem komunikacji oraz koszt dojazdu do miejsca wykonywania robót i siedziby 
Zamawiającego.

13.6. Ponadto w okresie gwarancji i rękojmi robót budowlanych, o których mowa w pkt 3.1. SWZ 
Inspektor Nadzoru będzie przedstawicielem Zamawiającego wobec Wykonawcy robót 
budowlanych będących przedmiotem nadzoru.

14. OPISY KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 
WYBORZE OFERTY ORAZ SPOSÓB OCENY  I PORÓWNANIA OFERT.

14.1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował następującymi 
kryteriami oceny ofert: 
14.1.1. Cena ofertowa brutto;
14.1.2. Doświadczenie osoby, która będzie pełnić funkcję Inspektora nadzoru.

14.2. Powyższym kryteriom zamawiający przypisał następujące znaczenie:

Kryterium Waga 
[%]

Liczba 
punktów Sposób oceny wg wzoru

Cena ofertowa 
brutto 60% 60 C =  Cena najtańszej oferty  /  Cena badanej oferty  x 

100pkt x 60%

Doświadczenie 
osoby, która 
będzie pełnić 

funkcję 
Inspektora 

nadzoru 

40% 40

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 
(zgodnie z załącznikiem nr. 6 do SWZ):

 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 załącznika nr 
6 dot. doświadczenia osoby wyznaczonej do 
realizacji zadania i braku jego dołączenia do oferty 
Wykonawca otrzyma 0 punktów w tym kryterium.
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14.3. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
14.4. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru:

P = PC +PD

We wszystkich kryteriach oferta może uzyskać łącznie max. 100 pkt
P - oznacza sumaryczną ilość punktów,
PC - liczbę punktów za kryterium „Cena ofertyowa brutto” (max. 60 pkt),
PD - liczbę punktów za kryterium „Doświadczenie osoby, która będzie pełnić funkcję 
Inspektora nadzoru” (max. 40 pkt).

14.5. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do 
dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.

14.6. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim 
wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp, oraz w SWZ i zostanie oceniona jako 
najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

14.7. W sytuacji, gdy zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, 
że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, 
zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium 
o najwyższej wadze.

14.8. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, zamawiający wybiera 
ofertę z najniższą ceną.

14.9. W sytuacji, gdy zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa 
w pkt 14.8 SWZ, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w 
terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.

14.10. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego 
obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 
i usług, dla celów zastosowania kryterium ceny zamawiający dolicza do przedstawionej w tej 
ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć.

14.11. W ofercie, o której mowa w pkt 14.10 SWZ, wykonawca ma obowiązek:
14.11.1. poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania 

u zamawiającego obowiązku podatkowego,
14.11.2. wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą 

prowadziły do powstania obowiązku podatkowego,
14.11.3. wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym 

zamawiającego, bez kwoty podatku,
14.11.4. wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, 

będzie miała zastosowanie.
14.12. Wzór Formularza Ofertowego został opracowany przy założeniu, iż wybór oferty nie będzie 

prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie podatku VAT. 
W przypadku, gdy wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o powstaniu 
u zamawiającego obowiązku podatkowego, to powinien odpowiednio zmodyfikować treść 
formularza.  

14.13. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą określonym 
w SWZ.

14.14. Jeżeli termin związania ofertą upłynął przed wyborem najkorzystniejszej oferty, zamawiający 
wzywa wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, 
w wyznaczonym przez zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.

14.15. W przypadku braku zgody, o której mowa w pkt 14.14, zamawiający zwraca się o wyrażenie 
takiej zgody do kolejnego wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że 
zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.

https://sip.lex.pl/#/document/17086198?cm=DOCUMENT
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15. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO 
WYBORZE OFERT W CELU ZAWARCIA UMOWY.

15.1. Zamawiający wymaga zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 
określonych w projekcie umowy stanowiącym załącznik  do SWZ.  

15.2. Przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca, którego oferta 
została uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest dopełnić następujących formalności:

1) przedłożyć Zamawiającemu:
a) umowę konsorcjum, jeżeli zamówienie będzie realizowane przez wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (oryginał lub kopia potwierdzona 
za zgodność z oryginałem);

b) uprawnienia o których mowa w pkt 6.5.3.1. SWZ
Niedopełnienie wskazanych formalności będzie traktowane jako uchylanie się przez 
Wykonawcę od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

15.3. Wszelkie istotne dla stron postanowienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 6 do 
SWZ. 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 w projekcie umowy warunków 
ich wprowadzenia.

15.4. Zamawiający ma na uwadze postanowienia art. 455 ust. 1 ustawy Pzp, dopuszcza możliwość 
zmian zawartej umowy. 

15.5. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu zakończenia pełnienia funkcji inspektora nadzoru 
inwestorskiego w przypadku zmiany terminu zakończenia robót budowlanych. Zmiana taka nie 
wpłynie na wysokość wynagrodzenia Inspektora nadzoru. 

 wstrzymania robót budowlanych, a tym samym realizacji usługi przez 
Zamawiającego,  

 konieczności usunięcia błędów, wad lub wprowadzenia zmian w specyfikacji 
technicznej    wykonania i odbioru robót podczas realizacji nadzorowanych robót 
budowlanych,  

 przesunięcie terminu realizacji umowy z Wykonawcą w przypadku przesunięcia 
realizacji terminu robót budowlanych, zmiany obowiązywania okresu 
pogwarancyjnego,  

 przesunięcie terminu realizacji umowy z Wykonawcą w przypadku przesunięcia się 
terminu  zawarcia umowy z wykonawcą robót budowlanych wynikającej z procedury 
o udzielenie   zamówienia publicznego na wykonawcę robót budowlanych,  

 przesunięcie terminu realizacji umowy z Wykonawcą w przypadku przedłużającej się 
realizacji robót budowlanych. 

16. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCY W 
TOKU POSTĘPOWANIA O ZMÓWIENIE PUBLICZNE.

16.1. Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz 
poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów 
ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX Ustawy Pzp.

16.2. Odwołanie przysługuje na: 

16.2.1.  niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 

16.2.2.  zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której 
zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy; 

16.2.3.  zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie 
ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.



21 | S t r o n a

16.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa KIO. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie 
wniesione w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej, albo kopię tego odwołania, jeżeli 
zostało ono wniesione w formie pisemnej, 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 odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło 
przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

16.4. Odwołanie wnosi się w terminie: 

16.4.1. 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej 
podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej; 

16.4.2. 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej 
podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż 
określony w pkt 1.

16.5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia 
lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie 
internetowej.

16.6. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 4 i 5 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, 
w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość 
o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

16.7. Na orzeczenie KIO oraz postanowienie Prezesa KIO stronom oraz uczestnikom postępowania 
odwoławczego przysługuje skarga do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień 
publicznych.

17. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

1.  Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwoty naliczonych kar umownych na zasadach 

przewidzianych w projekcie umowy.

18. KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.

18.1 Zamawiający działając na mocy art. 13 (dotyczy Wykonawcy będącego osobą fizyczną, 
Wykonawcy będącego osobą fizyczną  prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, 
pełnomocnika Wykonawcy będącego osobą fizyczną, członka organu zarządzającego 
wykonawcy, będącego osobą fizyczną) oraz art. 14 (dot. osób fizycznych skierowanych do 
realizacji Zamówienia, podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, 
podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową 
działalność gospodarczą, pełnomocnika podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą 
fizyczną, członka organu zarządzającego podwykonawcy/podmiotu trzeciego, będącego 
osobą fizyczną, osób, których dane służą do wykazania spełnienia przez Wykonawcę 
warunków udziału w postępowaniu, braku podstaw do wykluczenia z postępowania, jak i 
potwierdzenia wymogów Zamawiającego dotyczących wykonania przedmiotu zamówienia) 
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 2016 r.), zwanego dalej: „RODO”, 
informuje Pana/Panią, że:
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1) Administratorem Danych Osobowych jest:
 Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, pełniący funkcję Instytucji 

Zarządzającej (IZ) Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 
(POIiŚ 2014-2020), mający swoją siedzibę pod adresem: ul. Wspólna 2/4, 00-926 
Warszawa;

 Nadleśnictwo Limanowa z siedzibą w 34-600 Limanowa ul. Kopernika 3.
2) W sprawie danych osobowych może Pan/Pani kontaktować się pod adresem: 

 limanowa@krakow.lasy.gov.pl
 IOD@mfipr.gov.pl 

3) Zamawiający powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO). Z Inspektorem Ochrony 
Danych Nadleśnictwa Limanowa można skontaktować się na adres e-mail iod@comp-net.pl.

4) Dane osobowe będą przetwarzane przez Zamawiającego w celu:
a) przeprowadzenia postępowania o udzielenie Zamówienia;
b) wyłonienia wykonawcy oraz udzielenia Zamówienia poprzez zawarcie Umowy;
c) przechowywania dokumentacji postępowania o udzielenie Zamówienia na  

    wypadek kontroli prowadzonej przez uprawnione organy i podmioty;
d) przekazania dokumentacji postępowania o udzielenie Zamówienia do składnicy 

akt/archiwum, a następnie jej zbrakowania (trwałego usunięcia i zniszczenia);
5) Dane osobowe będą przetwarzane przez IZ na potrzeby realizacji POIiŚ 2014-2020, w 

szczególności w celu realizacji i rozliczania projektów;
6) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Zamawiającego jest obowiązek 

prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
7) Przetwarzanie przez IZ danych osobowych odbywa się w związku:

- 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,

 rozporządzenia 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.

8) Zamawiający oraz IZ mogą przetwarzać różne rodzaje danych, w tym przede wszystkim:
- dane identyfikacyjne, w tym w szczególności: imię, nazwisko, miejsce zatrudnienia / formę 
prowadzenia działalności gospodarczej, stanowisko; w niektórych przypadkach także PESEL, 
NIP, REGON, 
- dane dotyczące zatrudnienia, w tym w szczególności: otrzymywane wynagrodzenie oraz 
wymiar czasu pracy,
- dane kontaktowe, w tym w szczególności: adres e-mail, nr telefonu, nr fax, adres do 
korespondencji,
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- 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. 

9) Dane osobowe będą mogły być udostępnione innym odbiorcom, jeżeli przepisy szczególne tak 
stanowią oraz będą mogły być udostępnione firmie informatycznej, która udostępnia 
środowisko sprzętowe, aplikacje oraz utrzymuje bazy danych Zamawiającego, podmiotom 
prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, bankom, w przypadku prowadzenia 
rozliczeń, organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów 
prawa, podmiotom, którym IZ powierzyła wykonywanie zadań związanych z realizacją 
Programu, w tym w szczególności podmiotom pełniącym funkcje instytucji pośredniczących i 
wdrażających, instytucjom, organom  i agencjom Unii Europejskiej (UE), a także innym 
podmiotom, którym UE powierzyła wykonywanie zadań związanych z wdrażaniem PO IiŚ 2014-
2020, podmiotom świadczącym usługi, w tym związane z obsługą i rozwojem systemów 
teleinformatycznych oraz zapewnieniem łączności, w szczególności dostawcom rozwiązań IT i 
operatorom telekomunikacyjnym;

10) Dane osobowe mogą być przekazane do państwa nienależącego do Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego (państwa trzeciego) lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO, 
w ramach powierzenia przetwarzania danych osobowych lub udostępnienia na mocy przepisów 
prawa, przy czym, zawsze przy spełnieniu jednego z warunków:

a) Komisja Europejska stwierdziła, że to państwo trzecie lub organizacja międzynarodowa 
zapewnia odpowiedni stopień ochrony danych osobowych, zgodnie z art. 45 RODO,

b) państwo trzecie lub organizacja międzynarodowa zapewnia odpowiednie 
zabezpieczenia i obowiązują tam egzekwowalne prawa osób, których dane dotyczą 
i skuteczne środki ochrony prawnej, zgodnie z art. 46 RODO,

c) zachodzi przypadek, o którym mowa w art. 49 ust. 1 akapit drugi RODO,
przy czym dane te zostaną wówczas w sposób odpowiedni zabezpieczone, a Wykonawca ma 
prawo do uzyskania dostępu do kopii tych zabezpieczeń pod wskazanym w pkt 2) powyżej 
adresem e-mail;

11) Dane osobowe będą przechowywane przez Zamawiającego zgodnie z przepisami prawa 
przez okres:
a) 3 lat od zamknięcia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020, 
nie krócej jednak niż 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia (okres 
archiwizacyjny wynikający z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt) w przypadku zamówień 
współfinansowanych ze środków UE;
b) 5 lat od dnia zakończenia postępowania  w przypadku zamówień finansowanych ze środków 
krajowych (okres archiwizacyjny wynikający z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt).

12) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez IZ 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.

13) 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 wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. 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. 
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14) Podanie danych osobowych Zamawiającemu jest dobrowolne, niemniej jednak bez ich podania 
nie jest możliwy udział w postępowaniu o udzielenie Zamówienia;

15) Podanie IZ danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji ww. celu, związanego z 
wdrażaniem Programu. Odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości podjęcia 
stosownych działań.

16) Zamawiający nie będzie przeprowadzać zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym 
profilowania na podstawie podanych danych osobowych.

17) Dane osobowe nie będą objęte przez IZ procesem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, 
w tym profilowania.

18.2 Wykonawca zobowiązuje się poinformować w imieniu Zamawiającego wszystkie osoby fizyczne 
skierowane do realizacji Zamówienia, podwykonawców/podmioty trzecie będące osobami 
fizycznymi, podwykonawców/podmioty trzecie będące osobami fizycznymi prowadzącymi 
jednoosobową działalność gospodarczą, pełnomocnika podwykonawcy/podmiotu trzeciego 
będącego osobą fizyczną, członka organu zarządzającego podwykonawcy/podmiotu 
trzeciego, będącego osobą fizyczną, osoby, których dane służą do wykazania spełnienia 
przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, braku podstaw do wykluczenia z 
postępowania, jak i potwierdzenia wymogów Zamawiającego dotyczących wykonania 
przedmiotu zamówienia, a których dane osobowe zawarte są w składanej ofercie lub 
jakimkolwiek załączniku lub dokumencie składanym w postępowaniu o udzielenie Zamówienia, 
o:
 fakcie przekazania danych osobowych podmiotom określonym w ust. 1 pkt 1);
 przetwarzaniu danych osobowych przez podmioty określone w ust. 1 pkt 1).

18.3 Na mocy art. 14 RODO, Wykonawca zobowiązuje się wykonać w imieniu podmiotów określonych 
w ust. 1 pkt 1) obowiązek informacyjny wobec osób, o których mowa w ust. 2, przekazując im 
treść klauzuli informacyjnej, o której mowa w ust. 1, wskazując jednocześnie tym osobom 
Wykonawcę jako źródło pochodzenia danych osobowych, którymi dysponowały będą podmioty 
określone w ust. 1 pkt 1). Jeżeli Wykonawca będzie korzystał z podwykonawców/podmiotów 
trzecich, zobowiąże on tego podwykonawcę/podmiot trzeci do wypełnienia w imieniu podmiotów 
określonych w ust. 1 pkt 1) obowiązku informacyjnego wobec osób fizycznych, których dane 
bezpośrednio pozyskał, w szczególności osób fizycznych skierowanych do realizacji 
zamówienia.
 

19. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które 
zostaną wprowadzone do treści umowy

19.1 Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną 
wprowadzone do treści umowy, zostały określone w załączniku Nr 4 do SWZ.

19.2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zamian w umowie na zasadach określonych w 
projekcie umowy stanowiącym załącznik Nr 4 do SWZ (integralna część SWZ).

20. INNE INFORMACJE

20.1. Zamawiający nie  dopuszcza składania ofert częściowych.

Uzasadnienie: przedmiotem zamówienia jest usługa nadzoru budowlanego, która stanowi 
świadczenie niepodzielne w rozumieniu art. 379 § 2 Kodeksu cywilnego. Tym samym nie ma 
możliwości podzielenia zamówienia na części w rozumieniu art. 25 ust. 2 ustawy Pzp.

20.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
20.3. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 

elektronicznej.
20.4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
20.5. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
20.6. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
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21. ZAŁĄCZNIKI DO SWZ

1) Formularz oferty;
2) Wzór formularza jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia;
3) Oświadczenie o grupie kapitałowej;
4) Projekt umowy;
5) Wykaz wykonanych usług przez Wykonawcę;
6) Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia; 
7) Podręcznik wdrażania projektu. Wytyczne do realizacji zadań i obiektów małej retencji i 

przeciwdziałania retencji wodnej;
8) Dokumentacja techniczna robót budowlanych;
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