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SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

(zwana dalej SWZ) 

 

PRZEDMIOT   ZAMÓWIENIA : 

 

„Wykonanie odcinkowych – interwencyjnych remontów dróg leśnych oraz 

prac z zakresu bieżącego utrzymania dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa 

Choczewo w roku 2022” 

 

 

 

Tryb postępowania: 

Postępowanie jest prowadzone w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji  

(art. 275 pkt 1) o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi 

art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych                             

(Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm. ) 

 

 

 

Kod CPV, pod którym sklasyfikowano przedmiot zamówienia: 

 

45233142-6  Roboty w zakresie naprawy dróg. 

45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne.                                                     

45233100-0  Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg.                                                                              

45233200-1  Roboty w zakresie różnych nawierzchni. 

 

 

Treść SWZ wraz z 

załącznikami zatwierdzam: 

 

 
 

……………………………………….. 
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I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO, NUMER TELEFONU, ADRES 

POCZTY ELEKTRONICZNEJ ORAZ STRONY INTERNETOWEJ 

PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA 

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe 

Nadleśnictwo Choczewo 

ul. Świerkowa 8 

84 – 210 Choczewo 

NIP 588-000-95-84, REGON 190036795 

tel. (058) 572-26-00 

e-mail: choczewo@gdansk.lasy.gov.pl       

godziny urzędowania nadleśnictwa: poniedziałek – piątek 7:00 – 15:00 

strona internetowa prowadzonego postępowania: 

https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_choczewo 

 

 

II. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ UDOSTĘPNIANE BĘDĄ 

ZMIANY I WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ ORAZ INNE DOKUMENTY 

ZAMÓWIENIA BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANE Z POSTĘPOWANIEM O 

UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz 

inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie 

zamówienia: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_choczewo 

 

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie podstawowym bez 

przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) zwanej dalej „PZP” oraz 

niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia zwanej dalej „SWZ”. 

 

IV. INFORMACJA, CZY ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE WYBÓR 

NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z MOŻLIWOŚCIĄ PROWADZENIA 

NEGOCJACJI 

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia 

negocjacji. 

 

V. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie odcinkowych – interwencyjnych remontów 

dróg leśnych oraz prac z zakresu bieżącego utrzymania dróg leśnych na terenie 

Nadleśnictwa Choczewo w roku 2022 w podziale na 3 części: 

Część 1 – interwencyjne remonty dróg oraz bieżące utrzymanie dróg stanowiących 

środki trwałe Nadleśnictwa Choczewo; 

Część 2 - interwencyjne remonty dróg oraz bieżące utrzymanie dróg nie będących 

środkami trwałymi Nadleśnictwa Choczewo; 

Część 3 – remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych; 

 

 

mailto:choczewo@gdansk.lasy.gov.pl
https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_choczewo
https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_choczewo
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2. Zakres robót obejmuje:  

1) wykonanie koniecznych robót przygotowawczych i budowlanych w zakresie remontu 

danej drogi,  

2) dostarczenie materiałów i sprzętu do miejsca robót, 

3) wywóz odpadów (Wykonawca winien unieszkodliwić odpady w sposób zgodny  

z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi), 

4) odtransportowanie sprzętu z miejsca robót. 

Zakres robót dla części 1: interwencyjne naprawy, remonty oraz prace w zakresie 

bieżącego utrzymania dróg leśnych polegają na odtworzeniu pasa drogowego poprzez 

uzupełnienie braków w istniejącej nawierzchni, podbudowie,  likwidacji wybojów i niecek 

terenowych występujących na trasie, zapewnieniu właściwego odwodnienia oraz ułożeniu 

nowej nawierzchni. Przewidziano również poszerzenie pobocza drogowego, wymianę lub 

naprawę uszkodzonych przepustów, profilowanie istniejącej nawierzchni wraz  

z zagęszczaniem, usuwanie zakrzaczeń i zadrzewień występujących w koronie drogi, 

przemieszczanie mas ziemnych, korytowanie itp. W przypadku dróg leśnych stanowiących 

środki trwałe Nadleśnictwa Choczewo w większości są to drogi wcześniej modernizowane i 

przebudowywane stanowiące przede wszystkim główne drogi wywozowe oraz dojazdy 

pożarowe które posiadają nawierzchnie profilowane, ulepszone i utwardzone.  

Zakres robót będzie ustalany wg potrzeb i konsultowany z przedstawicielami  

Wykonawcy. Ostateczna decyzja w sprawie zakresu robót należy do Zamawiającego. 

Zakres robót dla części 2: interwencyjne naprawy, remonty oraz prace w zakresie 

bieżącego utrzymania dróg leśnych polegają na odtworzeniu pasa drogowego poprzez 

uzupełnienie brakóww istniejącej nawierzchni, podbudowie,  likwidacji wybojów i niecek 

terenowych występujących na trasie, zapewnieniu właściwego odwodnienia oraz ułożeniu 

nowej nawierzchni. Przewidziano również poszerzenie pobocza drogowego, wymianę lub 

naprawę uszkodzonych przepustów, profilowanie istniejącej nawierzchni wraz  

z zagęszczaniem, usuwanie zakrzaczeń i zadrzewień występujących w koronie drogi, 

przemieszczanie mas ziemnych, korytowanie itp. W przypadku dróg leśnych nie będącymi 

środkami trwałymi Nadleśnictwa Choczewo w przeważającej części są to drogi boczne, 

dojazdowe, gruntowe, nieulepszone, naturalne leśne szlaki stałe. 

Zakres robót będzie ustalany wg potrzeb i konsultowany z przedstawicielami  

Wykonawcy. Ostateczna decyzja w sprawie zakresu robót należy do Zamawiającego. 

Zakres robót dla części 3: 

Roboty nawierzchniowe polegające na: 

a) obcięciu krawędzi ubytku nawierzchni na głębokość najgłębszego uszkodzenia 

umożliwiającą wyrównanie jego dna, nadając uszkodzeniu kształt prostej figury 

geometrycznej o pionowych ściankach 

b) wykuciu zniszczonej nawierzchni bitumicznej, 

c) usunięciu wody, doprowadzając uszkodzone miejsce do stanu suchego, 

d) dokładnym oczyszczeniu dna i krawędzi uszkodzonego miejsca z luźnych ziaren 

grysu, żwiru, piasku i pyłu, 

e) uzupełnieniu istniejącej podbudowy, 

f) zagruntowaniu dna i brzegów ubytku emulsją asfaltową, 

g) odtworzeniu nawierzchni bitumicznej masą mineralno-asfaltową (zagęszczaniu 

wbudowanego materiału walcem lub zagęszczarką płytową), 

h) uszczelnieniu połączenia łaty z istniejącą krawędzią od góry emulsją asfaltową, 

i) uprzątnięciu i wywiezieniu gruzu oraz uporządkowaniu terenu po robotach  

we własnym zakresie Wykonawcy. 
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Do wykonania również przewidziano remont cząstkowy nawierzchni emulsją i grysami 

w celu uszczelnienia pęknięć, rakowin itp. 

Remont należy wykonać z masy mineralno-asfaltowej na gorąco. Wykonawca zobowiązuje 

się dostarczyć na miejsce robót materiały niezbędne do ich wykonania własnym 

transportem, na własny koszt i ryzyko. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot 

niniejszej umowy z materiałów nowych, własnych. Użyte materiały powinny odpowiadać 

co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie 

określonym w ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tj. Dz. U z 2020 r. poz. 

1333) oraz wymogom opisu przedmiotu zamówienia. Na każde żądanie Zamawiającego 

Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów certyfikat na 

znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z polską normą lub 

aprobatę techniczną. Masa mineralno-asfaltowa powinna być wykonana w wytwórni mas 

bitumicznych i dostarczona do miejsca wbudowania w termosach. 

Zakres robót będzie ustalany wg potrzeb i konsultowany z przedstawicielami  

Wykonawcy. Ostateczna decyzja w sprawie zakresu robót należy do Zamawiającego. 

Materiał pozyskany z frezowania nawierzchni należy przetransportować i zutylizować  

we własnym interesie Wykonawcy. 

3. Lokalizacja przedmiotu zamówienia: zakresem zamówienia objęte są wszystkie drogi leśne 

na terenie Nadleśnictwa Choczewo. 

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają: 

1) projekt budowlany uproszczony (opis techniczny i część rysunkowa, mapa sieci 

drogowej na terenie Nadleśnictwa Choczewo), 

2) przedmiar robót, 

3) specyfikacja techniczna wykonania i obioru robót,  

stanowiące załącznik nr 11 do SWZ. 

5. Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane 

na okres co najmniej 6 miesięcy, licząc od dnia odbioru poszczególnych zleconych robót. 

Okres rękojmi równy okresowi gwarancji. Wykonawca może udzielić dłuższej gwarancji 

jeżeli chce uzyskać dodatkowe punkty z zakresu pozacenowych kryteriów oceny ofert.  

6. Wszystkie materiały, urządzenia, maszyny, narzędzia i sprzęt niezbędny do Wykonania 

zamówienia dostarcza i zabezpiecza Wykonawca. 

7. Zamawiający informuje, że ilości poszczególnych pozycji zawartych w przedmiarze  

ze względu na nieprzewidywalny charakter prac są danymi szacunkowymi i w trakcie 

realizacji zamówienia mogą ulec zmianie. 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia i/lub zmniejszenia ilości 

poszczególnych pozycji ujętych w przedmiarze do wysokości maksymalnego 

wynagrodzenia brutto. Rozliczenie następować będzie za faktyczną ilość wykonanych 

robót. 

9. Realizacja zamówienia odbywać się będzie sukcesywnie, na podstawie bieżących potrzeb 

zamawiającego, w oparciu o zlecenia, które wykonawca otrzyma w formie pisemnej  

od zamawiającego. 

10. Zamawiający nie zapewnia ciągłości pracy w okresie umowy i zastrzega sobie prawo  

do wyznaczania terminów, w miarę potrzeb bieżących. 

11. Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia zakresu robót ustalonego w przedmiarze 

robót, a w konsekwencji również całkowitego wynagrodzenia wykonawcy. Ograniczenie 

przez Zamawiającego zakresu przedmiotu zamówienia nie stanowi niewykonania  

lub nienależytego wykonania zobowiązania. Wykonawcy nie przysługuje wówczas prawo 

żądania wynagrodzenia za zaniechany zakres robót. Zamawiający może zlecić w trakcie 

realizacji umowy zakres prac mniejszy niż wskazany w SWZ, jednak nie mniej niż 60% 
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wartości przedmiotu umowy, określonej zgodnie z § 1 ust. 1 projektu umowy (załącznik  

nr 9 do SWZ). 

12. Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący 

czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: „Opcja”). 

Przedmiotem Opcji mogą być wszystkie lub niektóre z czynności opisanych w opisie 

przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych 

przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące 

przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 50 % wartości przedmiotu 

zamówienia określonej zgodnie z § 1 ust 1 projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 9  

do SWZ. Warunkiem skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji będzie posiadanie 

środków finansowych na ten cel.  

13. Prace stanowiące przedmiot zamówienia należy wykonywać z zachowaniem zasad 

bezpieczeństwa i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  

14. Wykonawca i jego ewentualni podwykonawcy są zobowiązany zatrudnić na umowę                    

o pracę osób wykonujących czynności wchodzące w skład przedmiotu zamówienia, jeżeli 

wykonanie tych czynności polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 

ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz.U.2020.1320 t.j. z dnia 30.07.2020 r.) 

Umowy te będą podlegały sprawdzeniu zgodnie z uregulowaniami prawnymi w tym 

zakresie.  Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez 

wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie 

realizacji zamówienia: 

1) operator urządzeń i maszyn budowlanych, 

2) wykonawca prac ręcznych budowlanych. 

15. Ewentualne podane w opisach nazwy własne, znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródła 

lub szczególne procesy, które charakteryzuje produkty lub usługi dostarczone przez 

konkretnego wykonawcę, normy, oceny techniczne, specyfikacje techniczne, systemów 

referencji technicznych itp.  nie mają na celu naruszenie art. 16 PZP oraz art.  99 ust. 4 PZP 

ale w szczególności służą realizacji art. 17 ust. 1 pkt 1 i 2 PZP. Zawarte opisy w SWZ mają 

za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych, technologicznych, wydajnościowych 

czy funkcjonalnych Zamawiającego. Zgodnie z art. 99 ust. 5 i ust. 6 oraz art. 101 ust. 4 PZP 

Zamawiający wskazuje, że wykonawca może zaoferować przedmiot zamówienia 

określanym opisem zawartym w SWZ „lub równoważnym”.  Zamawiający dopuszcza 

rozwiązania równoważne pod warunkiem spełnienia tego samego poziomu 

technologicznego, wydajnościowego i funkcjonalnego założonego w projekcie. Wszystkie 

ewentualne nazwy własne i marki handlowe elementów budowlanych, normy, oceny 

techniczne specyfikacje techniczne itp. systemów, urządzeń i wyposażania zawarte w SWZ 

oraz dokumentacji projektowej, zostały użyte w celu sprecyzowania oczekiwań 

jakościowych technologicznych, wydajnościowych czy funkcjonalnych Zamawiającego. 

Zamawiający oświadcza, że dopuszcza składanie ofert, w których poszczególne urządzenia 

bądź materiały wymienione w dokumentacji projektowej oraz przedmiarze robót mogą być 

zastąpione urządzeniami bądź materiałami równoważnymi. Poprzez pojęcie materiałów i 

urządzeń równoważnych należy rozumieć materiały gwarantujące realizację robót zgodnie z 

projektem oraz zapewniające uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od 

założonych w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania  i odbioru 

oraz przedmiarze robót. Równoważne produkty i urządzenia muszą być dopuszczone do 

obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem. Wykonawca, który zaoferuje 

produkty oraz urządzenia równoważne wymagające zmiany posiadanych decyzji, będzie 

musiał w ramach wykonania zamówienia w imieniu Zamawiającego, uzyskać wymagane 

decyzje własnym staraniem i kosztem, gwarantując jednocześnie wykonanie zamówienia w 

terminie wynikającym z SWZ. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania 

równoważne opisane przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać na etapie składania 
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ofert, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania 

określone przez Zamawiającego. Obowiązek Wykonawcy wykazania równoważności 

produktu jest obowiązkiem wynikającym z ustawy PZP, który może być spełniony w 

jakikolwiek sposób pozwalający Zamawiającemu jednoznacznie stwierdzić zgodność 

oferowanych w ofercie produktów z wymaganiami określonymi w SWZ, co winno zostać 

wykazane na etapie składnia ofert zawierających produkty równoważne. 

16. Zamawiający wskazuje, że obowiązek zgłoszenia w ofercie rozwiązań równoważnych w 

stosunku do opisanych w opisie przedmiotu zamówienia i wykazania równoważności 

leży po stronie wykonawcy.  

17. W przypadku gdy wymagania w opisie przedmiotu zamówienia odnoszą się do znaku 

towarowego, patentu lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który 

charakteryzuje konkretne produkty lub usługi Zamawiający wymaga, aby wykonawca w 

przypadku zaoferowania rozwiązań równoważnych, przedstawił już w jego ofercie dowód 

równoważności potwierdzający spełnienie kryteriów, które Zamawiający  stosuje w celu 

oceny równoważności (Wyrok TSUE C-14/17 z dnia 2018-07-12) np. karty katalogowe 

produktów. W przypadku gdy wymagania w opisie przedmiotu zamówienia odnoszą się do 

norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o 

których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 PZP, Zamawiający wymaga, aby wykonawca 

przedstawił już w jego ofercie dowody równoważności w sposób określony w art. 101 ust. 5 

i 6 PZP. 

18. Zamawiający nie przewiduje odbycia przez Wykonawcę wizji lokalnej. 

19. Klasyfikacja przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych 

(CPV): 

45233142-6  Roboty w zakresie naprawy dróg. 

45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne.                                                     

45233100-0  Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg.                                                                              

45233200-1  Roboty w zakresie różnych nawierzchni. 

 

VI. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:  

dla części 1 - od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2022 r. 

dla części 2 - od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2022 r. 

dla części 3 - od dnia podpisania umowy do dnia 30.09.2022 r. 

2. Terminy wykonania poszczególnych prac będą określane w zleceniach sporządzanych przez 

przedstawiciela Zamawiającego. 

 

VII.  PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO, KTÓRE ZOSTANĄ WPROADZONE DO TREŚCI TEJ UMOWY 

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną 

wprowadzone do treści umowy stanowią załącznik nr 9 do SWZ. 

 

VIII. INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY 

UŻYCIU KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z 

WYKONAWCAMI ORAZ INFORMACJE O WYMAGANIACH 

TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA I 

ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ 

1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia w tym składanie ofert, wymiana 

informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym                         

a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie, odbywa się przy użyciu 
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środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się 

środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r.                            

o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123 i 730). 

2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia ofertę, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 

ust. 1 PZP, podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu 

udostępniającego zasoby składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub                            

w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym bądź 

kwalifikowalnym podpisem elektronicznym. 

3. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się w języku polskim przy 

użyciu www.platformazakupowa.pl 

4. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób 

niż określony w SWZ. 

5. Zamawiający informuje, iż wszelka korespondencja dotycząca niniejszego postępowania 

(pomiędzy zamawiającym a wykonawcami) będzie odbywała się za pośrednictwem 

Platformy Zakupowej: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_choczewo  

6. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie przez Wykonawcę oferty w sposób 

niezgodny z instrukcją korzystania z www.platformazakupowa.pl w szczególności                               

za sytuację, gdy oferta nie zostanie złożona w miejscu wskazanym przez platformę określoną 

w punkcie 3 niniejszego rozdziału. Nieprawidłowe złożenie oferty skutkować będzie 

nieuwzględnieniem jej w prowadzonym postepowaniu.    

7. Do połączenia używany jest szyfrowany protokół HTTPS. Szyfrowanie danych odbywa się 

przy pomocy protokołu SSL. Certyfikat SSL zapewnia poufność transmisji danych 

przesyłanych przez Internet. Wykonawca posiadający konto na Platformie Przetargowej 

https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_choczewo: ma dostęp do możliwości złożenia, zmiany, 

wycofania oferty, a także funkcjonalności pozwalających na zadawanie pytań do treści SWZ 

oraz komunikację z Zamawiającym w pozostałych obszarach. 

8. Wymagania techniczne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, 

elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy 

użyciu Platformy Przetargowej www.platformazakupowa.pl  

1) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer 

minimalna wersja 10.0, 

2) pozostałe wymagania techniczne: 

• dostęp do sieci Internet 

• obsługa przez przeglądarkę protokołu XMLHttpRequest – ajax 

• włączona obsługa JavaScript 

• zalecana szybkość łącza internetowego powyżej 500 KB/s 

• zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf, 

• zainstalowane środowisko uruchomieniowe Java - Java SE Runtime Environment 6 

Update 24 lub nowszy 

9. Oświadczenia lub dokumenty przekazywane za pośrednictwem środka komunikacji 

elektronicznej przesyła się w formatach danych określonych w przepisach wydanych na 

podstawie §2 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. 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 2020r. poz. 2452). Równocześnie 

Zamawiający rekomenduje na format danych przesyłanych plików: pdf. 

 

IX. INFORMACJE O SPOSOBIE KOMUNIKOWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z 

WYKONAWCAMI W INNY SPOSÓB NIŻ PRZY UŻYCIU ŚRODKÓW 

KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ W PRZYPADKU ZAISTNIENIA JEDNEJ 

Z SYTUACJI OKREŚLONYCH W ART. 65 UST. 1, ART. 66 I ART. 69 PZP 

http://www.platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_choczewo
http://www.platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_choczewo
http://www.platformazakupowa.pl/
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Nie dotyczy 

 

X. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO KOMUNIKOWANIA SIĘ Z 

WYKONAWCAMI 

Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do komunikowania się z Wykonawcami jest: Kamilla 

Worotyńska. 

 

XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 28.06.2022 r. przy czym pierwszym dniem 

terminu związania oferta jest dzień w którym upływa termin składania ofert.  

2. W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu 

związania ofertą, określonego w pkt 1 niniejszego rozdziału Zamawiający przed upływem 

tego terminu zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie 

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

3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt 1 niniejszego rozdziału, 

wymaga złożenia przez wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na 

przedłużenie terminu związania ofertą. 

 

XII. PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 108 PZP, W ART. 

109 PZP oraz w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach 
w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 
bezpieczeństwa narodowego 

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 PZP. Na podstawie: 

1) art. 108 ust. 1 pkt 1) PZP Zamawiający wykluczy Wykonawcę będącego osobą 

fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

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

popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 

ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 

1444 z późn. zm. - „KK”), 

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

c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a KK, w art. 46-48 ustawy z dnia 25 

czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jedn. 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 KK, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego 

pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 

KK, 

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 KK, lub mające na 

celu popełnienie tego przestępstwa, 

f) pracy małoletnich cudzoziemców, 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 KK, 

przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 KK, przestępstwo przeciwko 
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wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d KK, 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) art. 108 ust. 1 pkt 2) PZP Zamawiający wykluczy Wykonawcę, 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 art. 

108 ust. 1 pkt 1) PZP; 

3) art. 108 ust. 1 pkt 3) PZP Zamawiający wykluczy Wykonawcę, 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; 

4) art. 108 ust. 1 pkt 4) PZP Zamawiający wykluczy Wykonawcę, wobec którego 

orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 

5) art. 108 ust. 1 pkt 5) PZP Zamawiający wykluczy Wykonawcę, 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; 

6) art. 108 ust. 1 pkt 6 PZP Zamawiający wykluczy Wykonawcę, jeżeli, w przypadkach, o 

których mowa w art. 85 ust. 1 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 (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 z późn. 

zm.), chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w 

inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia. 

2. W związku z tym, iż wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty dla robót budowlanych 20 000 000 euro przesłanka wykluczenia, o 

której mowa w art. 108 ust. 2 PZP w niniejszym postępowaniu nie występuje.  

3. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z 

postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 109 ust. 

1 pkt 4-5 i 7 PZP. Na podstawie: 

1) art. 109 ust. 1 pkt 4) PZP Zamawiający wykluczy Wykonawcę, w stosunku do którego 

otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, 

zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo 

znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury 

przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury; 

2) art. 109 ust. 1 pkt 5) PZP Zamawiający wykluczy Wykonawcę, który w sposób 

zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w 

szczególności, gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego 

niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w 

stanie wykazać za pomocą stosownych dowodów; 
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3) art. 109 ust. 1 pkt 7) PZP Zamawiający wykluczy Wykonawcę, który, z przyczyn 

leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nienależycie 

wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z 

wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co 

doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, 

wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady; 

4. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę w przypadkach, o 

których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych 

rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących 

ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022, poz. 835). Do Wykonawcy 

podlegającego wykluczeniu w tym zakresie, stosuje się art. 7 ust. 3 wspomnianej ustawy. 

5. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie 

postępowania o udzielenie zamówienia.  

6. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 

1, 2, 5 i 6 PZP lub art. 109 ust. 1 pkt 4-5 i 7 PZP, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że 

spełnił łącznie przesłanki wymienione w art. 110 ust. 2 pkt 1)-3) PZP. Zamawiający ocenia, 

czy podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w zdaniu poprzednim, są 

wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne 

okoliczności czynu Wykonawcy. Jeżeli podjęte przez Wykonawcę czynności, o których 

mowa wyżej, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, Zamawiający wyklucza 

Wykonawcę.  

 

XIII. INFORMACJE O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu 

na zasadach określonych w rozdziale XII SWZ oraz spełniają określone przez 

Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu. 

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki 

dotyczące: 

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: 

Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. 

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o 

ile wynika to z odrębnych przepisów: 

Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. 

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

warunek ten zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że posiada opłaconą polisę  

a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej: 

dla części 1 -  150 000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), 

dla części 2 -  150 000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), 

dla części 3 -  25 000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100). 

W przypadku gdy Wykonawca złoży ofertę na więcej niż jedną część Zamawiający 

oceni zdolność finansową Wykonawcy jako sumę kwot wymaganych dla spełnienia 

niniejszego warunku w odniesieniu do każdego z części odrębnie. 

4) zdolności technicznej lub zawodowej: 

a) o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą minimalne 

poziomy zdolności w zakresie doświadczenia tj. 
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Wykonawca musi wykazać, że wykonał (zakończył) w okresie ostatnich 5 lat przed 

upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy  

w tym okresie) co najmniej: 

dla części 1 - jedną robotę budowlaną o wartości minimum 200 000,00 zł brutto 

(słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100), dotyczącą budowy nowych dróg, 

przebudowy lub remontu istniejących dróg – w tym remontów interwencyjnych, 

dla części 2 - jedną robotę budowlaną o wartości minimum 200 000,00 zł brutto 

(słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100), dotyczącą budowy nowych dróg, 

przebudowy lub remontu istniejących dróg – w tym remontów interwencyjnych, 

dla części 3 - jedną robotę budowlaną o wartości minimum 40 000,00 zł brutto 

(słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100), dotyczącą budowy nowych dróg, 

przebudowy lub remontu istniejących dróg o nawierzchni bitumicznej; 

 

W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część, dopuszcza się wykazanie 

spełnienia ww. warunku za pomocą tego samego zadania. W takim przypadku 

wartość zrealizowanej roboty budowlanej musi odpowiadać co najmniej sumie 

wymaganych wartości dla poszczególnych części. 

 

Wykonawca musi wykazać, że roboty budowlane, o których mowa powyżej, zostały 

wykonane przez Wykonawcę należycie, w szczególności, czy zostały wykonane 

zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. 

 

b) o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w zakresie 

dysponowania potencjałem technicznym do wykonania zamówienia dysponują: 

dla części 1 i 2: 

- równiarka samojezdna - moc min. 74kW – 1 sztuka, 

- walec wibracyjny - waga min. 12 t – 1 sztuka, 

- koparko-ładowarka – 1 sztuka, 

- koparka podsiębierna kołowa min. 16 t z łyżką skarpową uchylną – 1 sztuka, 

- samochód samowyładowczy – ładowność min. 10 t - 1 szt. 

dla części 3: 

- walec spalinowy wibracyjny – 1 sztuka, 

- zagęszczarka płytowa wibracyjna – 1 sztuka, 

- frezarka do nawierzchni – 1 sztuka, 

- piła mechaniczna do cięcia nawierzchni – 1 sztuka, 

- samochód samowyładowczy z zamontowanym termosem– 1 sztuka, 

- skrapiarka – 1 sztuka.  

 

Jeżeli wykonawca ubiega się o udzielenie zamówienia na kilka części, nie może 

celem wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu wskazać w więcej niż 

jednej części tego samego potencjału technicznego z następującym wyjątkiem: w 

przypadku składania oferty na część 1 i 2 Wykonawca może dysponować  

tym samym sprzętem za wyjątkiem samochodu samowyładowczego – Zamawiający 

wymaga, aby Wykonawca, który składa ofertę na część 1 i 2 przedmiotu zamówienia 

dysponował dwiema sztukami samochodów samowyładowczych o ładowności min. 

10 t. 

 

3. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia / nie 

spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach złożonych przez 

Wykonawców, o których mowa w rozdziale XIV SWZ. 

4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu,                       

w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części,  
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polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających 

zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.  

5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających 

zasoby, jeśli podmioty te wykonują roboty budowlane lub usługi, do realizacji, których te 

zdolności są wymagane.  

6. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających 

zasoby, składa wraz z ofertą, 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.  

7. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów 

udostępniających Wykonawcy zasoby, przedstawia wraz z oświadczeniami, o których 

mowa w rozdziale XIV pkt 1 SWZ także oświadczenie podmiotu udostępniającego 

zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio 

spełnienie warunków udziału w postepowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje 

się na jego zasoby. Oświadczenia podmiotu udostępniającego wykonawcy zasoby należy 

złożyć zgodnie  z załącznikiem nr 5  do SWZ.   

8. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt 6 niniejszego 

rozdziału, potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi 

zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności: 

a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby, 

b) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów 

podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia, 

c) 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 roboty 

budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.  

9. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby 

zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, o których mowa  w rozdziale XIII pkt 2 SWZ, a także 

bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały 

przewidziane względem Wykonawcy.  

10. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu udostępniającego zasoby                       

nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu                    

lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda,                        

aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym 

podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału                        

w postępowaniu.  

11. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub 

sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert                         

nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających 

zasoby. 

12. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki 

udziału w postępowaniu określone w  rozdziale XIII pkt. 2. SWZ powinni spełniać łącznie 

wszyscy Wykonawcy, z zastrzeżeniem, iż warunek określony w pkt 2 ppkt 4 lit a) SWZ 

winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców. 

13. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych                     

lub doświadczenia, wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia mogą 

polegać na zdolnościach tych Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane,                           

do realizacji których te zdolności są wymagane. W przypadku, o którym mowa                               

w zdaniu poprzednim, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia                        
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w formularzu ofertowym  stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ składają oświadczenie                  

na podstawie art. 117 ust. 4 PZP dotyczące robót budowlanych, które wykonają 

poszczególni Wykonawcy. 

 

XIV.  INFORMACJE O PODMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH 

1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert: 

a) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w  postępowaniu  - zgodnie z załącznikiem 

nr 3 do SWZ; 

b) oświadczenia o braku podstaw   do   wykluczenia   z postępowania – zgodnie                                         

z załącznikiem nr 4 do SWZ. 

2. Oświadczenia, o którym mowa  w pkt  1 powyżej, potwierdzające brak podstaw                           

do wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu odpowiednio na dzień 

składania ofert, tymczasowo zastępują wymagane przez Zamawiającego podmiotowe 

środki dowodowe.  

3. Zamawiający wzywa Wykonawcę,  którego  oferta  została  najwyżej  oceniona,                             

do  złożenia  w wyznaczonym  terminie,  nie  krótszym  niż  5  dni  od  dnia  wezwania,  

aktualnych na dzień złożenia podmiotowych  środków dowodowych. 

4. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują: 

1) 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 (Dz.  U.  z  2020  r.                              

poz.  1076 i 1086), 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 – zgodnie z załącznikiem nr 8 do SWZ; 

2) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem 

zamówienia. 

3) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat,                         

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem 

ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których 

roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty 

budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są 

referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty 

budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego 

nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty- zgodnie z 

załącznikiem nr 6 do SWZ.  

4) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych 

wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z 

informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami – zgodnie z załącznikiem nr 7 

do SWZ.  

5. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć podmiotowych środków 

dowodowych wymaganych przez Zamawiającego, w celu potwierdzenia spełniania 

przez Wykonawcę warunków udziału w postepowaniu lub kryteriów selekcji 

dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, Wykonawca składa inne 

podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie 

opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postepowaniu lub kryterium 

selekcji dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej.   

6. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może                

je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności 
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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 PZP, dane umożliwiające dostęp                   

do tych środków. 

7. W zakresie nieuregulowanym ustawą Prawo zamówień publicznych lub niniejszą SWZ                

do oświadczeń i dokumentów składanych  przez  Wykonawcę  w  postępowaniu  

zastosowanie  mają w  szczególności  przepisy 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 oraz 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. 

 

XV.  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  

2. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ. 

3. Ofertę należy złożyć zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do 

SWZ. 

4. Oferta ma być złożona przy użyciu środka komunikacji elektronicznej. Środkiem 

komunikacji elektronicznej, służącym prawidłowemu złożeniu oferty przez Wykonawcę, 

jest Platforma Przetargowa Platforma Zakupowa dostępna pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_choczewo oznaczonym tytułem oraz znakiem sprawy 

zgodnym z niniejszym postępowaniem. Korzystanie z Platformy Przetargowej przez 

Wykonawców jest bezpłatne. 

5. W celu złożenia oferty należy zarejestrować (zalogować) się na Platformie Przetargowej                      

i postępować zgodnie z instrukcjami dostępnymi u dostawcy rozwiązania  informatycznego. 

6. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może zmienić lub wycofać ofertę.                    

Sposób dokonywania zmiany lub wycofania oferty zamieszono w instrukcji umieszonej na 

stronie internetowej www.platformazakupowa.pl. Zmiana oferty następuje poprzez 

wycofanie oferty oraz jej ponownym złożeniu.  

7. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się                   

na ofertę powinien być czytelny. W przypadku załączenia dokumentów sporządzonych                 

w innym języku niż dopuszczony w niniejszym SWZ, Wykonawca zobowiązany jest 

załączyć tłumaczenie na język polski. 

8. Wykonawcy przedstawiają ofertę zgodnie ze wszystkimi wymaganiami określonymi  

   w SWZ. 

9. Na ofertę składają się:  

1) Dokumenty składane przez wszystkich wykonawców: 

a) formularz ofertowy przygotowany zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ; 

b) kosztorys ofertowy (wyceniony) – załącznik nr 2 do SIWZ; 

c) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – zgodnie 

z załącznikiem nr 3 do SWZ; 

d) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania - zgodnie z 

załącznikiem nr 4 do SWZ; 

e) pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik; 

f) pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert 

składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

(jeżeli dotyczy); 

https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_choczewo
http://www.platformazakupowa.pl/
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g) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby Wykonawcy  zgodnie z 

załącznikiem nr 10 do SWZ (jeżeli dotyczy); 

h) oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw 

wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnienie warunków udziału w 

postępowaniu – zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ (jeżeli dotyczy); 

2) Dokumenty składane tylko przez Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej 

oceniona: 

a) 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 (Dz.  U.  z  2020  r.  

poz.  1076 i 1086), 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 – zgodnie z załącznikiem 

nr 8 do SWZ; 

b) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej 

związanej z przedmiotem zamówienia. 

c) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, 

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z 

podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz 

których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy 

te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których 

mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz 

którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn 

niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne 

odpowiednie dokumenty- zgodnie z załącznikiem nr 6 do SWZ; 

d) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych 

wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z 

informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami zgodnie z załącznikiem nr 7 

do SWZ. 

10. Oferta, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, oświadczenie o spełnianiu warunków 

udziału w postępowaniu muszą być złożone w oryginale.  

11. Oferta oraz przedmiotowe środki dowodowe, (jeżeli były wymagane) składane 

elektronicznie muszą być podpisane podpisem zaufanym lub podpisem osobistym bądź 

kwalifikowalnym podpisem elektronicznym przez osobę/ osoby upoważnioną/ 

upoważnione.  

12. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, 

zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, 

właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo  przez  upełnomocnionego 

przedstawiciela  Wykonawcy.  

13. Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, 

jak składana oferta (t.j. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym lub kwalifikowalnym podpisem 

elektronicznym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) 

pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego 

poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - 
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Prawo  o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego 

uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym  lub 

podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może  być 

uwierzytelniona przez upełnomocnionego. 

14. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i  dokumenty,  dla  których  Zamawiający  określił  

wzory w formie formularzy zamieszczonych w załącznikach do SWZ, powinny                      

być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy. 

15. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.  

1) Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania 

ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i 

zawarcia umowy. Do oferty wspólnej Wykonawcy dołączają pełnomocnictwo. 

2) Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania i do niego 

Zamawiający kieruje informacje, korespondencję, itp.  

3) Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej Wykonawców, powinna spełniać 

następujące wymagania:  

a) oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z SWZ,  

b) sposób składania dokumentów w ofercie wspólnej: 

✓ dokumenty, dotyczące własnej firmy, takie jak np.: oświadczenie o braku 

podstaw do wykluczenia składa każdy z Wykonawców składających 

ofertę wspólną we własnym imieniu;  

✓ dokumenty wspólne takie jak np.: formularz ofertowy, dokumenty 

podmiotowe i przedmiotowe składa pełnomocnik Wykonawców w 

imieniu wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną.  

4) Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania postępowania) Wykonawcy 

składający ofertę wspólną będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowę 

konsorcjum, zawierającą, co najmniej:  

a) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego 

obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia,  

b) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,  

c) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący 

realizację zamówienia oraz czas trwania gwarancji jakości i rękojmi. 

16. Jeśli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej  konkurencji  (Dz.  U. z  2019r.  

poz. 1010 i 1649), Wykonawca powinien nie później niż w terminie składania ofert, 

zastrzec, że nie mogą one być  udostępnione  oraz  wykazać,  iż  zastrzeżone  informacje  

stanowią  tajemnicę przedsiębiorstwa. 

17. Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa                             

w rozumieniu przepisów art. 11 ustawy z dnia 14 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649 ), wówczas informacje te 

muszą być wyodrębnione (zawarte) w osobnym pliku i zawierać wyraźne zastrzeżenie, 

że nie mogą być udostępnione.  

18. 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. 

19. Wszystkie koszty  związane  z  uczestnictwem  w  postępowaniu,  w  szczególności                           

z przygotowaniem  i  złożeniem  oferty ponosi  Wykonawca  składający  ofertę.  
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XVI. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy Przetargowej 

https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_choczewo w terminie do dnia 30.05.2022 r.  do 

godz. 10:00  

UWAGA! O terminie złożenia oferty decyduje czas ostatecznego otrzymania                                  

przez zamawiającego oferty na platformie przetargowej, a nie czas rozpoczęcia                                   

jej wprowadzania.  

2. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty  

znajduje się na stronie internetowej pod adresem www.platformazakupowa.pl 

 

XVII. TERMIN OTWARCIA OFERT 

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.05.2022 roku  o godz. 10:30 za pośrednictwem Platformy    

Przetargowej Platforma Zakupowa https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_choczewo 

2. Zamawiający nie przeprowadzi sesji jawnego otwarcia ofert.  

3. Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż  

następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 

4. 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 następuje niezwłocznie po usunięciu awarii. 

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

prowadzonego postępowania https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_choczewo    lub  jeżeli z 

powodu awarii nie będzie to możliwe, wówczas Zamawiający zamieści informację                            

o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie BIP Nadleśnictwa Choczewo 

https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_gdansk/nadl_choczewo/zamowienia_publiczne 

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

prowadzonego postępowania https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_choczewo informację o 

kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

7. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania 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. 

 

XVIII. SPOSÓB OBLICZENIA CENY 

1. Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę w oparciu o kosztorysy ofertowe 

(załączniki nr 2.1, 2.2 i 2.3 do SWZ). Kosztorysy ofertowe należy sporządzić dla części 

na które Wykonawca składa swoją ofertę oraz załączyć do oferty. 

2. Wykonawca określi w kosztorysach ofertowych ceny jednostkowe netto dla wszystkich 

wskazanych pozycji a następnie obliczy wartość każdej pozycji jako iloczyn ceny 

jednostkowej i liczby jednostek miar. W razie jakichkolwiek wątpliwości wynikających np. 

z błędów w sumowaniu poszczególnych elementów rozliczeniowych, przy ocenie ofert 

brana będzie pod uwagę cena oferty po poprawieniu omyłki zgodnie z art. 223 ustawy PZP. 

3. Podane ceny jednostkowe pozostaną niezmienne w całym okresie realizacji 

zamówienia. 

https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_choczewo
http://www.logintrade.pl/
https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_choczewo
https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_choczewo
https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_gdansk/nadl_choczewo/zamowienia_publiczne
https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_choczewo
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4. Wykonawca oblicza cenę oferty na podstawie przedmiaru robót z uwzględnieniem 

informacji zawartych w niniejszej SWZ. 

5. Wyliczone w poszczególnych kosztorysach ofertowych wartości netto Wykonawca 

powinien zsumować oraz ogółem wartość netto przenieść do formularza oferty.  

6. W formularzu ofertowym Wykonawca podaje cenę oferty netto, a po doliczeniu należnego 

podatku VAT określi cenę oferty brutto. 

7. Kwota wynagrodzenia brutto nie obejmuje prac wykonywanych w ramach Opcji. 

8. Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich (PLN) zgodnie z polskim systemem 

płatniczym, z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku (grosze). 

9. Cena zawiera wszelkie koszty niezbędne do wykonania niniejszego zamówienia zgodnie z 

warunkami SWZ. Dla porównania ofert zamawiający przyjmie cenę brutto obejmującą 

obok ceny netto również podatek od towarów i usług (VAT). 

10. Cena ofertowa (ryczałtowa) brutto winna obejmować koszty i składniki związane z 

wykonaniem całości prac, czynności  i innych kosztów koniecznych do wykonania 

zamówienia – wszelkie prace pomocnicze i towarzyszące, które są konieczne do 

prawidłowego wykonania robót ujętych w projekcie budowlanym, w tym prace wynikające 

ze specyfikacji technicznych i dokumentacji projektowej oraz wszelkie inne roboty, prace, 

badania wynikające z niniejszej SWZ, umowy, dokumentacji projektowej, STWiOR, 

przedmiarów robót, których zrealizowanie jest niezbędne dla prawidłowego wykonania 

umowy i przekazania zadania Zamawiającemu. 

11. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, uwag należy kierować do Zamawiającego 

zapytanie w celu udzielenia wyjaśnień. 

12. Zamawiający zgodnie z art. 223 ust. 2 PZP  poprawi w ofercie: omyłki pisarskie, oczywiste 

omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty dokumentami zamówienia, 

niepowodujące istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie zawiadamiając o tym 

Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.   

13. Wszelkie rozliczenia finansowe między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone   

w złotych polskich w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. 

14. W przypadku zmiany przepisów dotyczących ustawy o podatku od towarów i usług, strony   

obowiązywać będzie cena z uwzględnieniem stawki VAT obowiązującej na dzień 

wystawienia  faktury. 

15. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się 

wariantowości cen.  

16. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. 

17. 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 (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.), dla celów 

zastosowania  kryterium  ceny  lub  kosztu Zamawiający dolicza do przedstawionej w tej 

ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. 

18. W ofercie Wykonawca ma obowiązek: 

1) poinformowania Zamawiającego, że  wybór  jego  oferty  będzie  prowadził                           

do  powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego; 

2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub  usługi,  których  dostawa  lub  świadczenie  będą 

prowadziły do powstania obowiązku podatkowego; 

3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym 

Zamawiającego, bez kwoty podatku; 

4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, 

będzie miała zastosowanie. 
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XIX. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH 

KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 

1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie 

następujące kryteria: 

1) Cena – waga 60%;  

2) Wydłużenie okresu gwarancji jakości– 40%; 

 

Każdy z Wykonawców (na daną część zamówienia) w ww. kryteriach otrzyma 

odpowiednią ilość punktów, wyliczoną w następujący sposób: 

 

Ad.1) cena – maksymalnie 60 pkt. 

W kryterium ceny, oferta z najniższą ceną (brutto) otrzyma 60 punktów, a pozostałym 

ofertom zostaną przyznane punkty (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) zgodnie 

ze wzorem: 

                                                                                                        cena najniższa (brutto) 

  punkty w kryterium cena =    ----------------------------------------------------------- x  60  pkt 

                                                                                               cena badanej oferty (brutto) 

 

Ad.2) wydłużenie okresu gwarancji jakości – maksymalnie 40 pkt. 

W ramach kryterium wydłużenie okresu gwarancji jakości, oceniane będzie przyjęcie 

przez Wykonawcę zobowiązania umownego do wydłużenia okresu gwarancji z 

wymaganych 6 miesięcy do 9 miesięcy lub 12 miesięcy. Wykonawca zamieści informację o 

przyjęciu na siebie zobowiązania umownego do przedłużenia okresu gwarancji jakości 

poprzez zakreślenie odpowiedniej treści w formularzu oferty (załącznik nr 1 do SWZ) – co 

spowoduje, że oferta otrzyma odpowiednio: 

- za zaoferowanie okresu gwarancji jakości przedłużonego do 9 miesięcy – 20 pkt.  

- za zaoferowanie okresu gwarancji jakości przedłużonego do 12 miesięcy – 40 pkt. 

W przypadku braku wskazania/zakreślenia odpowiednio przedłużonego okresu gwarancji 

jakości, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca oferuje minimalny okres gwarancji tj. 6 

miesięcy a oferta otrzyma 0 punktów w ramach niniejszego kryterium oceny ofert. 

2. Przyznane w poszczególnych kryteriach punkty zostaną zsumowane. Spośród ofert 

nieodrzuconych za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość 

punktów. Maksymalna ilość punktów przyznana w ofercie może wynosić 100 pkt. 

3. W toku oceny ofert Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wszystkich wyników do dwóch 

miejsc po przecinku. 

4. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 

przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający 

wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium                                     

o najwyższej wadze. 

5. Jeżeli oferty otrzymały taką sama ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający 

wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem. 

6. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w pkt. 5 powyżej, 

Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie 

określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt. 

7. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie 

w stosunku do przedmiotu zamówienia lub budzą wątpliwości Zamawiającego co do 
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możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w 

dokumentach zamówienia lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający żąda od 

Wykonawcy wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu, 

lub ich istotnych części składowych. 

8. Wyjaśnienia, o których mowa w pkt 7 powyżej mogą dotyczyć w szczególności:  

1) zarządzania procesem produkcji, świadczonych usług lub metody budowy, 

2) wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo korzystnych warunków dostaw, usług 

albo związanych z realizacją robót budowlanych, 

3) oryginalności dostaw, usług lub robót budowlanych oferowanych przez Wykonawcę, 

4) zgodności z przepisami dotyczącymi kosztów pracy, których wartość przyjęta do 

ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo 

minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 

października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r. poz. 2177 

oraz z 2019 r. poz. 1564) lub przepisów odrębnych właściwych dla spraw, z którymi 

związane jest realizowane zamówienie, 

5) zgodności z prawem w rozumieniu przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących 

pomocy publicznej, 

6) zgodności z przepisami z zakresu prawa pracy i zabezpieczenia społecznego, 

obowiązującymi w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie; 

7) zgodności z przepisami z zakresu ochrony środowiska, 

8) wypełniania obowiązków związanych z powierzeniem wykonania części zamówienia 

podwykonawcy. 

9. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na 

Wykonawcy. 

10. Odrzuceniu, jako oferta z rażąco niską ceną lub kosztem, podlega oferta Wykonawcy, który 

nie udzielił wyjaśnień w wyznaczonym terminie, lub jeżeli złożone wyjaśnienia wraz z 

dowodami nie uzasadniają podanej w ofercie ceny lub kosztu. 

11. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, jeżeli zawiera rażąco niską cenę lub koszt                          

w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

  

XX. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ 

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W 

SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

1. Zamawiający zawiera umowę̨ w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem                      

art. 577 PZP, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o 

wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu 

środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 

2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 

terminu, o którym mowa pkt 1 powyżej, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

prowadzonym w trybie podstawowym złożono tylko jedną ofertą. 

3. Osoby reprezentujące wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą 

dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie 

będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 

4. Przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca, którego oferta 

została uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest dopełnić następujących formalności: 

W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się 

o udzielenie zamówienia Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy przedstawienia 

umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna zawierać co 

najmniej: 

- zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego 

swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia,  

https://sip.lex.pl/#/document/16992095?cm=DOCUMENT
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- określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,  

- czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący 

realizację zamówienia oraz czas trwania gwarancji, jakości i rękojmi, 

5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może dokonać́ 

ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu 

Wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić́ postępowanie. 

 

XXI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM  

1. Wykonawca obowiązany jest do wniesienia wadium w kwocie:  

dla części 1 - 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100); 

dla części 2 - 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100); 

dla części 3 - 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100). 

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do 

dnia upływu terminu związania ofert. 

3. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących 

formach: 

1) pieniądzu; 

2) gwarancjach bankowych; 

3) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy 

z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572). 

4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy 

Zamawiającego: 

Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdańsku 

nr konta: 93 1130 1121 0006 5603 3790 0002 

tytuł: wadium do przetargu zn. spr. SA.270.2.8.2022 

5. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 

6. Wadium wniesione w pieniądzu uważa się za wniesione w sposób prawidłowy, gdy środki 

pieniężne wpłyną na konto zamawiającego przed upływem terminu składnia ofert. 

7. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt. 3 

ppkt 2–4 powyżej, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub 

poręczenia, w postaci elektronicznej. 

8. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy: 
1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia 

(Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających 

gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib, 

2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem – 

określenie przedmiotu zamówienia, 

3) kwotę gwarancji/poręczenia, 

4) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie 

kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w 

okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 PZP. 

9. Zamawiający zwraca wadium na zasadach uregulowanych w art. 98 ust. 1-5 PZP. 

 

XXII. INFORMACJA O ZABEZPIECZENIU NALEŻYTEGO WYKONANIA 

UMOWY 
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W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy. 

 

XXIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 

PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY 

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy 

uczestnikowi konkursu  oraz  innemu  podmiotowi,  jeżeli  ma  lub  miał  interes w  

uzyskaniu  zamówienia  lub nagrody  w  konkursie  oraz  poniósł  lub  może  ponieść  

szkodę  w  wyniku  naruszenia  przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień 

publicznych.  

2. Środki ochrony prawnej wobec  ogłoszenia  wszczynającego  postępowanie  o  

udzielenie zamówienia  lub  ogłoszenia  o  konkursie  oraz  dokumentów zamówienia  

przysługują  również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 

Prawo zamówień publicznych oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców. 

3. Odwołanie przysługuje na: 

1) niezgodną z  przepisami  ustawy  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 ustawy; 

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. 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. 

5. Odwołanie wobec  treści  ogłoszenia  lub  treści  SWZ  wnosi  się  w  terminie  5  dni                    

od  dnia zamieszczenia  ogłoszenia  w  Biuletynie  Zamówień  Publicznych  lub  treści  

SWZ  na  stronie internetowej. 

6. Odwołanie wnosi się w terminie: 

1) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej 

podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja  została  przekazana  przy  użyciu  

środków  komunikacji elektronicznej, 

2) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej 

podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż 

określony w ppkt 1). 

7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt  5 i 6 powyżej  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. 

8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1  

PZP, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do 

sądu. 

9. W postępowaniu  toczącym  się  wskutek  wniesienia  skargi  stosuje  się  odpowiednio  

przepisy ustawy  z  dnia  17  listopada  1964  r. - Kodeks postępowania cywilnego                            

o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej. 

10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, 

zwanego dalej "sądem zamówień publicznych". 

11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby,  w  terminie  14  dni  od  dnia  

doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 

ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, przesyłając jednocześnie jej odpis 

przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi   w placówce pocztowej operatora wyznaczonego 

w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. -Prawo pocztowe jest równoznaczne z 

jej wniesieniem. 
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12. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu 

zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. 

 

XXIV. INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH 

MOWA W ART. 214 UST. 1 PKT. 7, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY 

PRZEWIDUJE UDZIELANIE TAKICH ZAMÓWIEŃ 

Zamawiający nie przewiduje zamówień o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 PZP 

 

XXV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

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” Zamawiający informuje, że: 

3. Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest: PGL LP Nadleśnictwo Choczewo, 

ul. Świerkowa 8, 84-210 Choczewo, tel. 058 572 26 00, e-mail: 

choczewo@gdansk.lasy.gov.pl; 

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

wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, związanym z niniejszym 

postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;  

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 

– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1129 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”; 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji zadań oraz okres 

archiwizacji dokumentacji, zgodnie z Jednolitym rzeczowym wykazem akt dla PGL LP 

oraz innymi przepisami prawa powszednie obowiązującego; 

7. Obowiązek podania prze 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; 

8. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO; 

9. Posiada Pani/Pan: 

- na podstawia art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowychi; 

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODOii; 

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

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO; 

10. 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 postawie 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. 

11. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z 

RODO przetwarzanie Pani/pana danych osobowych przez administratora. Organem 

właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 

2, 00-193 Warszawa. 
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XXVI. INFORMACJE DODATKOWE 

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz nie przewiduje zawarcia 

umowy ramowej. 

2. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek. 

3. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 

elektronicznej. 

4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

5. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę 

kluczowych zadań. 

6. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy 

(podwykonawcom). 

 

XXVII. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SWZ 

1) Załącznik nr 1 do SWZ – Formularz oferty; 

2) Załącznik nr 2.1 do SWZ – Kosztorys ofertowy – drogi będące środkami trwałymi; 

3) Załącznik nr 2.2 do SWZ – Kosztorys ofertowy – drogi nie będące środkami trwałymi; 

4) Załącznik nr 2.3 do SWZ – Kosztorys ofertowy – drogi bitumiczne; 

5) Załącznik nr 3 do SWZ –oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w 

postępowaniu; 

6) Załącznik nr 4 do SWZ –oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania; 

7) Załącznik nr 5 do SWZ – oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby; 

8) Załącznik nr 6 do SWZ – wykaz robót budowlanych; 

9) Załącznik nr 7 do SWZ – wykaz narzędzi; 

10) Załącznik nr 8 do SWZ – oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej; 

11) Załącznik nr 9 do SWZ – projektowane postanowienia umowy 

12) Załącznik nr 10 do SWZ – zobowiązanie do oddania Wykonawcy do dyspozycji 

niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia; 

13) Załącznik nr 11 do SWZ – dokumentacja techniczna (projekt budowlany uproszczony – 

opis techniczny i część rysunkowa, przedmiar robót, specyfikacja techniczna wykonania  

i odbioru robót, sieć drogowa na terenie Nadleśnictwa Choczewo). 

 

 
i Wyjaśnienie: skorzystanie z praw do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może 

naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 
ii Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w 

celu zapewniania korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub 

prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 
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