
str. 1 
 

 

Nadleśnictwo  Młynary ul. 1 Maja 21 A 14-420 Młynary 

 

 
znak. spr. SA.270.1.2022  

 

 

 

 

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ) 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi 

unijne realizowanym w trybie podstawowym bez negocjacji art. 275 pkt 1) ustawy 

Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z poźn. zm.) 

 

 

„Budowa dróg leśnych w Leśnictwach:  Słobity 

 i  Godkowo” 
 

 

Część I -  „Budowa drogi leśnej w Leśnictwie Słobity” 

Część II  - „Budowa drogi leśnej w Leśnictwie Godkowo” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowała:       Zatwierdził: 
 
Izabela Kalisz                        Nadleśniczy – Adam Kędziora 
         

 

 

Młynary, dnia 25.01.2022 r. 



str. 2 
 

 

Spis treści 
 

1. Nazwa oraz adres Zamawiającego …………………………………………………………………………..3 

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

inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie 

zamówienia……………………………………………………………………………………………………….3 

3. Tryb udzielenia zamówienia…………………………………………………...………………………...…….3  

4. Informacja, czy Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością 

prowadzenia negocjacji………………………………………………………………………………………...3  

5. Opis przedmiotu zamówienia………………………………………………………………………………….3 

6. Podwykonawstwo………………………………………………………………..…………………………...…4 

7. 1. Oferty wariantowe………………………………………………………………………..............................5 

7.   2. Oferty częściowe……………………………………………………………………………………………...5 

8. Aukcja elektroniczna……………………………………………………......................................................5 

9. Zwrot kosztów udziału w postępowaniu……………………………………....……………………………5 

10. Wizja lokalna……………………………………………………………….……............................................5 

11. Termin wykonania zamówienia……………………………………………………………………………….5 

12.  Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną 

wprowadzone do treści umowy………………………………...……………………..……………………...6 

13.  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……..……6 

14.  Termin związania ofertą……………………………………………………………………..…………….…..8 

15.  Opis sposobu przygotowania oferty………………………………………………….……………………..9 

16.  Sposób oraz termin składania ofert………………………………………………………………………..11 

17.  Termin otwarcia ofert…………………………………………………………………………………………12 

18.  Podstawy wykluczenia…………………………………………..……………………………………….…..12 

19.  Sposób obliczenia ceny………………………………………………………...........................................13 

20.  Informacja o warunkach udziału w postępowaniu……………………………....................................14 

21.  Informacja o podmiotowych środkach dowodowych…………………………………………………..15 

22.  Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów   i sposobu oceny 

ofert……………………………………………………………………………………………………………….16 

23.  Wymóg zatrudnienia na podstawie stosunku pracy…………………………………………..………..17 

24.  Wymagania dotyczące wadium……………………………………………………………………………..17 

25.  Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań 

………………………………………………..……………………………………………………..…………….18 

26.  Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7  

i 8……………………………………………………………….…………………………………………………19 

27.  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy……………………………………….………..............19 

28.  Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty  

w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego………………………………………….20 

29.  Pouczenie o środkach ochrony prawnej…………..………………………………………………........21 

30.  Ochrona danych osobowych……………………………………………………………………………...22 

31.  ZAŁĄCZNIKI DO SWZ……………………………………………………………………………………….23 

 

 



str. 3 
 

 

1. Nazwa oraz adres Zamawiającego. 

 

1.1.Nazwa oraz adres Zamawiającego: 

Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Młynary,     

ul. 1 Maja 21 A, 14 – 420  Młynary, 

1.2. Numer tel.: 55 248 6153, 

1.3. Adres poczty elektronicznej: e-mail: mlynary@olsztyn.lasy.gov.pl 

1.4. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:  

https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_mlynary 

 

2. 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_mlynary 

 

3. Tryb udzielenia zamówienia. 

 

           3.1. Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 

275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.:       

Dz. U.  z  2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) - dalej „PZP” oraz aktów wykonawczych do PZP. 

           3.2. Postępowanie jest prowadzone zgodnie zasadami przewidzianymi dla zamówień             

o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 3 PZP.  

              

4. Informacja, czy Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty                     

z możliwością prowadzenia negocjacji 

 

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia 

negocjacji. 

 

5. Opis przedmiotu zamówienia.  
 

5.1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na: budowie 

dróg leśnych w Leśnictwach:  Słobity (oddziały: 155 m, 165 cx; długość drogi 1283 m)               

i Godkowo (oddziały  nr 288, 291;  długość drogi: 998 mb). 

Budowa dróg będzie obejmowała wykonanie robót ziemnych (korytowanie, profilowanie, 

wykonanie wykopów, nasypów i warstw konstrukcyjnych wraz z zagęszczeniem, budowa 

przepustów). 

5.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają dokumentacje projektowe pn.: 

„Budowa drogi leśnej w Leśnictwie Słobity” i „Budowa drogi leśnej w Leśnictwie Godkowo”, 

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, przedmiary robót, stanowiące załączniki 

do SWZ. 

5.3. Kody Wspólnego Słownika Zamówień: 

Kod CPV 45233120-6 - roboty w zakresie budowy dróg.  

5.4. W zakres prac wchodzą wszystkie prace, usługi i materiały konieczne do wykonania 

robót, które   mają być wykonane w ramach umowy. Wykonawca zobowiązany jest w ramach 

mailto:mlynary@olsztyn.lasy.gov.pl
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zaoferowanej ceny do wykonania wszelkich prac zgodnie z obowiązującymi normami, sztuką 

budowlaną, prawem budowlanym, przepisami BHP, przepisami p.poż., wymaganiami 

certyfikacji FSC i PEFC oraz przepisami o ochronie środowiska. Wykonawca zobowiązany 

jest do realizacji przedmiotu zamówienia z materiałów własnych, dobrej jakości                        

i posiadających wymagane prawem certyfikaty i spełniających normy i wymagania określone 

w SWZ wraz z załącznikami. Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy określony został 

we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ. Postanowienia zawarte we  wzorze 

umowy oraz  w STWiOR, przedmiarze robót oraz szablonie kosztorysu ofertowego, stanowią 

integralną część SWZ. 

Jeżeli w przedmiarze robót, bądź specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

materiały zostały opisane przez wskazanie znaków towarowych, patentów,  nazw własnych 

lub pochodzenia (producenta), to należy odczytywać je jako przykładowe i służą one 

określeniu pożądanego standardu wykonania i określeniu właściwości oraz wymogów 

technicznych założonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwiązań. Wykonawca 

uprawniony jest do przedstawienia w ofercie materiałów równoważnych, o nie gorszych 

parametrach, wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca powinien określić 

ich parametry celem wykazania, że spełniają warunki określone w opisie przedmiotu 

zamówienia. Rozwiązania równoważne  muszą posiadać parametry oraz spełniać standardy 

nie gorsze, niż produkty podane przykładowo. Do wskazanych w STWiOR i opisie 

technicznym znaków towarowych, patentów lub pochodzenia zastosowanie ma określenie 

„lub równoważne”, co oznacza, że Wykonawca może użyć innych produktów niż określone         

w STWiOR i opisie technicznym, jednakże wyłącznie pod warunkiem, że posiadają one 

tożsamy charakter użytkowy (tożsamość funkcji) oraz, że zapewnią uzyskanie parametrów 

technicznych oraz bezpieczeństwa użytkowania nie gorszych od założonych w wyżej 

wymienionych dokumentach po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego. W miejscu, gdzie 

Zamawiający dokonuje opisu przedmiotu zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji 

technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 99 ust. 3-5 Ustawy, 

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. 

Wszelkie koszty wynikające z tytułu rozwiązań równoważnych ponosi Wykonawca. Przyjęcie 

rozwiązań równoważnych powodujące konieczność ingerencji w dokumentację projektową            

i wydane decyzje administracyjne wymagają ewentualnej zgody autora projektu w zakresie 

ochrony praw autorskich. Koszty związane z koniecznością zmian w projekcie i wydanych 

decyzjach administracyjnych leżą po stronie Wykonawcy. Termin wykonania całości 

przedmiotu zamówienia musi uwzględniać czas niezbędny na wykonanie ewentualnych 

zmian.  

5.5. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia na 

okres 60 miesięcy. 

5.6. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone w projekcie 

umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ. 

 
 

6. Podwykonawstwo. 

 

6.1. Wykonawca może powierzyć podwykonawcom wykonanie części przedmiotu umowy,    

z zastrzeżeniem ust. 25 -  Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę 

kluczowych zadań,  zgodnie   z deklaracją zawartą w ofercie, pod warunkiem, że posiadają 

oni kwalifikacje do ich wykonania i nie zachodzą wobec nich podstawy wykluczenia                      

z postępowania wymienione w pkt 18 SWZ. Wykonawca jest zobowiązany zamieścić 
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informacje o podwykonawcach  w oświadczeniu, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do 

SWZ. 

6.2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego i osób trzecich pełną odpowiedzialność za 

czynności, które wykonuje przy pomocy podwykonawców lub dalszych podwykonawców (ich 

pracowników lub współpracowników), tzn. odpowiada za działania, uchybienia, zaniedbania  

i zaniechania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w takim samym zakresie, jak za 

działania, uchybienia, zaniedbania i zaniechania własne. 

 

7.1. Oferty wariantowe. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 

7.2. Oferty częściowe. 
 
1. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części: 

- Część I -  „Budowa drogi leśnej w Leśnictwie Słobity” 

- Część II  - „Budowa drogi leśnej w Leśnictwie Godkowo” 

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawierają: projekty budowlane, przedmiary 

robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót  dla każdej części z osobna, 

stanowiące załączniki do SWZ.  

W zakres prac wchodzą wszystkie prace, usługi i materiały konieczne do wykonania robót, 

które mają być wykonane w ramach umowy.  

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z prawem polskim, w szczególności z ustawą 

Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z poźn. zm.), ustawą Prawo zamówień 

publicznych (tj.  Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) i ustawą Kodeks cywilny (tj. Dz. U.     

z 2020 r. poz. 1740). 

2. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych. 

 

 

8. Aukcja elektroniczna. 

 

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 
elektronicznej. 

 

9. Zwrot kosztów udziału w postępowaniu. 
 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

 

10.  Wizja lokalna. 

 

Zaleca się, aby Wykonawcy przed złożeniem oferty dokonali wizji lokalnej w celu zapoznania 

się z terenem robót oraz zakresem prac objętych niniejszym zamówieniem. Koszty 

dokonania wizji lokalnej ponosi Wykonawca. 

 

 

11. Termin wykonania zamówienia.  
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Wykonawca wykona przedmiot zamówienia w terminie 210 dni od dnia podpisania umowy.   

                         

12. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, 

które zostaną wprowadzone do treści umowy. 

 

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną 

wprowadzone do treści umowy zostały określone w załączniku nr 2 do SWZ. 

 

13. 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 

 

 13.1.  Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:  

 Izabela Kalisz;    

e- mail: izabela.kalisz @olsztyn.lasy.gov.pl 

od poniedziałku do piątku w godz. 07:30 – 14:30, z wyłączeniem dni wolnych od pracy. 

13.2. W niniejszym postępowaniu komunikacja zamawiającego z wykonawcami odbywa się 

za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Komunikacja między zamawiającym  

a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 

przekazywane są w formie elektronicznej wyłącznie przy użyciu platformy 

https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_mlynary (za pośrednictwem formularza „Wyślij 

wiadomość do zamawiającego”). 

13.3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów 

elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji 

przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w „Instrukcji dla wykonawców” (Instrukcje 

dla wykonawców znajdują się pod adresem https://platformazakupowa.pl/strona/45-

instrukcje) i regulaminie platformy platformazakupowa.pl (Regulamin platformy zakupowej 

znajduje się pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin). 

Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego: 

1) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie 

zamieszczonym na stronie internetowej platformazakupowa.pl w zakładce „Regulamin” oraz 

uznaje go za wiążący, 

2) zapoznał się i stosuje się do „Instrukcji składania ofert/wniosków” dostępnej na stronie 

platformazkupowa.pl w zakładce „Instrukcje”. 

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny  

z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy 

zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. 

złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”). Taka oferta zostanie 

uznana przez zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagą  

w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 

221 PZP. 

13.4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem platformy  

platformazakupowa.pl wynosi 150 Mb, maksymalna ilość plików lub spakowanych folderów – 

10 szt. 

https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_mlynary
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin
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13.5. Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej złożenia na platformie 

platformazakupowa.pl. Za datę przekazania wniosków, zawiadomień, dokumentów 

elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz 

innych informacji przyjmuje się datę ich złożenia na platformie platformazakupowa.pl. 

13.6. Zamawiający, zgodnie z art. 67 ustawy PZP oraz Rozporządzeniem 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 (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania techniczne 

umożliwiające pracę na platformie platformazakupowa.pl tj.  

a)  stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 

kb/s, 

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

procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS 

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

c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer 

minimalnie wersja 10 0., 

d) włączona obsługa JavaScript, 

e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf, 

f) Platforma działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie 

UTF8, 

g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz 

dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego 

z zegarem Głównego Urzędu Miar. 

13.7. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami. 

 a) Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się elektronicznie za 

pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na platformie: 

https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_mlynary 

We wszelkiej korespondencji Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem 

postępowania wskazanym w SWZ.  

b) Oferta, dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub 

oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem platformy 

platformazakupowa.pl jako załączniki.  

Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii 

dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi                             

w 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 (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 2452) oraz 

Rozporządzeniu 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 (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 2415) 

13.8. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 

13.9.  Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia Zamawiającego o wszelkiej zmianie 

adresu poczty elektronicznej podanego w ofercie. 

13.10.   Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej 

za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, 
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zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie 

zamieszczał na platformie w sekcji „Komunikaty”.  

 13.11. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania 

ofert zmienić treść SWZ. Dokonaną zmianę treści SWZ Zamawiający udostępni na platformie 

zakupowej. 

13.12. 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. 

13.13. Zalecenia: 

Formaty plików wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne  

z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram 

Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji     

w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych 

(tekst. Jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2247). 

1) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf, .txt,  .doc .docx, .odt,.rtf, .xls, 

.jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf 

2) W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego 

z formatów: 

a) .zip  

b) .7Z 

3) Wśród formatów powszechnych a NIE występujących w rozporządzeniu występują: .rar 

.gif .bmp .numbrs .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za 

złożone nieskutecznie. 

4) Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację 

podpisu, zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików 

składających się na ofertę na format .pdf  i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym 

PAdES.  

5) Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. 

Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem 

podpisywanym. 

6) Jeśli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcześniejsze podpisanie 

każdego ze skompresowanych plików.  

7) Zamawiający zaleca aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu 

ich podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować brakiem integralności plików. 

 

 

14. Termin związania ofertą. 

 

14.1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 

12.03.2022 r. 

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

związania ofertą określonego w pkt 14.1. SWZ, Zamawiający przed upływem terminu 

związania ofertą zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na 

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

14.3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 14.2 wymaga złożenia 

przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu 

związania ofertą i następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie 

jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. 
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15. Opis sposobu przygotowania oferty. 

 

15.1. Oferta musi być sporządzona pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej  

w formacie danych zgodnym z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia  

12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla 

rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych 

wymagań dla systemów (Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf, .txt, .doc, 

.docx, .odt, .rtf, .xls, .jpg, .jpeg ze szczególnym wskazaniem na .pdf) i podpisana  

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym. 

Przekazywanie oferty odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 

zapewniających zachowanie integralności, autentyczności, nienaruszalności danych i ich 

poufności w ramach wymiany i przechowywania informacji, w tym zapewniających możliwość 

zapoznania się z ich treścią wyłącznie po upływie terminu na ich składanie. Oferta musi być 

sporządzona w języku polskim, podpisana przez osobę upoważnioną. 

15.2.  W przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika do oferty należy dołączyć 

stosowne pełnomocnictwo dla takiego pełnomocnika. 

15.3. Oferta oraz oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu i o spełnieniu warunków 

udziału w postępowaniu muszą być złożone w oryginale i podpisane  kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym. 

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

15.5. Wykonawcy przedstawiają ofertę zgodnie ze wszystkimi wymaganiami określonymi          

w SWZ. 

15.6. W terminie składania ofert określonym w pkt 16.2. SWZ wykonawca zobowiązany jest 

złożyć Zamawiającemu Ofertę zawierającą:  

a. formularz oferty (sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do 

SWZ), 

b. wypełniony kosztorys ofertowy (załącznik nr 7 lub 8, - w zależności której 

części zamówienia dotyczy), 

c. oświadczenia: o niepodleganiu wykluczeniu i  spełnieniu warunków udziału      

w postępowaniu (załącznik nr 3 i 4), oświadczenia składają odrębnie: 

1) Wykonawca/każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia. W takim  przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw 

wykluczenia wykonawcy oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu         

w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału 

w postępowaniu; 

2) Podmiot trzeci, na którego potencjał powołuje się wykonawca celem 

potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku 

oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia podmiotu oraz spełnienie 

warunków udziału w postępowaniu w zakresie w jakim podmiot udostępnia swoje 

zasoby wykonawcy; 

d. albo inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że stosunek łączący 

wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty 

dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności: 

1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby, 

2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów 

podmiotu udostępniającego zasoby przy wykonywaniu zamówienia, 
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3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego 

wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących 

wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty 

budowlane, których wskazane zdolności dotyczą. 

e. Do oferty wykonawca załącza również pełnomocnictwo: 

1) gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych, 

wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć 

do oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie do 

złożenia oferty i podpisania umowy; 

2) w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia 

wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika. Dokument 

pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia tych wykonawców należy załączyć do oferty; 

3) Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty i powinno zawierać  

w szczególności wskazanie: 

  -postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, 

-wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia 

wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby, 

 -ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego  umocowania. 

 f. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, są 

zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty 

budowlane, wykonają poszczególni wykonawcy. Wykonawcy wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z 

wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te 

zdolności są wymagane.   W takiej sytuacji wykonawcy są zobowiązani 

dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, 

wykonają poszczególni wykonawcy (załącznik nr 11). 

g. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest 

zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia 

wymagania określone przez zamawiającego. W takim  przypadku  wykonawca 

załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych z jego opisem lub normami. 

 

15.7. Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów, art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1913 z późn. zm.), wówczas informacje te 

muszą być wyodrębnione w formie osobnego pliku. Zamawiający nie ponosi 

odpowiedzialności za niezgodne z SWZ przygotowanie w/w pliku przez Wykonawcę. 

Stosowne zastrzeżenie Wykonawca winien złożyć na formularzu Oferty (załącznik nr 1 do 

SWZ) oraz powinien wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa. W przeciwnym razie cała Oferta zostanie ujawniona na wniosek każdej 

zainteresowanej osoby. 

15.8. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu 

ww. ustawy w momencie odmowy na wezwanie Zamawiającego do odtajnienia przez 

Wykonawcę tej części oferty, skutkować będzie odtajnieniem tej części oferty nie będącej 

tajemnicą przedsiębiorstwa przez Zamawiającego. 

15.9. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do 

złożonej oferty lub wycofać ofertę przed terminem składania ofert. Zmiana oferty lub 

wycofanie musi zostać sporządzone za pośrednictwem platformazakupowa.pl (zgodnie       
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z zasadami zamieszczonymi w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod 

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

15.10. W przypadku nieprawidłowego złożenia oferty, Zamawiający nie bierze 

odpowiedzialności za złe jej przesłanie lub przedterminowe otwarcie. Oferta taka nie 

weźmie udziału w postępowaniu. 

15.11. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać 

zmiany, ani wycofać złożonej oferty. 

15.12. W przypadku gdy Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część 

zamówienia, dla każdej części należy wówczas przygotować odpowiednio nazwane 

(np. Część nr I, Część  nr II) foldery skompresowane zawierające wszystkie  

wymagane przez Zamawiającego dokumenty, a następnie przesłać całą 

dokumentację (obejmującą wszystkie części) łącznie.  

 

 

 

16. Sposób oraz termin składania ofert. 

 

16.1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem platformy zakupowej: 

https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_mlynary 

przy użyciu dostępnego Formularza ofertowego. (Sposób złożenia oferty został opisany  

w Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej na stronie platformazkupowa.pl w zakładce 

„Instrukcje” pod adresem https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje). 

16.2. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie  

do dnia 11.02.2022 r. do godz. 10:00. 

16.3. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci 

elektronicznej w formacie danych określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia  

12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań 

dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych 

wymagań dla systemów teleinformatycznych (tekst. Jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2247)  

i podpisana  kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem 

zaufanym. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji składania ofert 

(https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje). Ofertę należy złożyć w oryginale. 

Zalecamy stosowanie podpisu na każdym załączonym pliku osobno, w szczególności 

wskazanych w art. 63 ust 1 oraz ust.2  PZP, gdzie zaznaczono, iż oferty, wnioski  

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 

ust.1 sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci lub formie elektronicznej  

i opatruje się odpowiednio w odniesieniu do wartości postępowania kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Za datę złożenia 

oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) w drugim kroku składania 

oferty poprzez kliknięcie przycisku “Złóż ofertę” i wyświetlenie się komunikatu, że oferta 

została zaszyfrowana i złożona. 

 

 

17. Termin otwarcia ofert. 

 

17.1. Otwarcie ofert nastąpi dnia 11.02.2022 r. o godz. 10:30 w Nadleśnictwie Młynary,  

ul. 1Maja 21 A, 14-420 Młynary w Sali narad. 

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
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17.2. Otwarcie ofert dokonywane jest za pomocą platformazakupowa.pl 

17.3. Otwarcie ofert jest niejawne. 

17.4. Zamawiający najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 

17.5. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania, informacje o:  

- nazwach albo imionach i nazwiskach, siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności 

gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały  otwarte, 

- cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

17.6. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak 

możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert 

nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii. 

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

prowadzonego postępowania. 

 

18. Podstawy wykluczenia. 
 

Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców, wobec których zachodzą podstawy 

wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy PZP. 

18.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę: 

1) 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 Kodeksu karnego,  

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

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

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

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

środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów 

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

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa  

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

stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia,  

o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,  

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

lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,  

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa        

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

pracy cudzoziemcom, przebywającym wbrew przepisom na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz. 769),  

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

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

przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d 

Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,  

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

o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom, przebywającym wbrew 

przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytimjwheytkltqmfyc4njqhe3tcnbrg4
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytimjwheytkltqmfyc4njqhe3tcmjsgi
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytkmzxgy2doltqmfyc4njvgm4tkmzygi
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytkmzxgy2doltqmfyc4njvgm4tknbygu
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytkmrrgu4tkltqmfyc4njug44taobzha
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytkmrrgu4tkltqmfyc4njug44tanbwhe
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytmobtheztsltqmfyc4nrrga2tqnjxge
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytmobtheztsltqmfyc4nrrga2tqnjxge
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytmmjsga3tcltqmfyc4njyge3dknrthe
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytmmjsga3tcltqmfyc4njyge3dinzwha
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytmnjqgy2dgltqmfyc4njzgy4dsmzyge
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytmnjzha3tqltqmfyc4nrqga3tqmzzgm
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytmobtheztsltqmfyc4nrrga2tqnjxge
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytimjwheytkltqmfyc4njqhe3tcmbshe
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytimjwheytkltqmfyc4njqhe3tcnjzha
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- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;  

2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika 

spółki w spółce jawnej lub partnerskiej, albo komplementariusza w spółce komandytowej lub 

komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym 

mowa w pkt 1; 

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; 

4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;  

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

wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie 

konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu 

ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne 

oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że 

wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie; 

6) 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, chyba że spowodowane tym 

zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób, niż przez wykluczenie 

wykonawcy z udziału            w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 18.2. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

 

19. Sposób obliczenia ceny. 

 

19.1. Wykonawca zobowiązany jest podać w Ofercie (załącznik nr 1 do SWZ) łączną cenę 

za wszystkie pozycje (prace) przewidziane w Kosztorysie Ofertowym (załącznik nr 7 lub 8 

do SWZ – w zależności, której części dotyczy). Kosztorys ofertowy należy załączyć do 

oferty.  

 19.2. Ceny jednostkowe za poszczególne pozycje (prace) powinny być podane na 

Kosztorysie Ofertowym. Każda cena jednostkowa musi być tak podana, aby pokrywać 

wszelkie koszty i ryzyka Wykonawcy związane z realizacją czynności, której dotyczy. 

Wykonawca nie może kosztów realizacji danej czynności doliczać do kosztów realizacji 

innych czynności. Cena łączna wynikająca z Kosztorysu Ofertowego za poszczególne 

pozycje (prace) powinna zostać przeniesiona do Oferty (załącznik nr 1 do SWZ). 

 19.3. 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 w Kosztorysie 

Ofertowym zastosowanej stawki podatku VAT.  

19.4. Stawkę podatku od towarów i usług (VAT) należy uwzględnić w wysokości   

obowiązującej na dzień składania ofert. 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytimjzhe4tiltqmfyc4njrga4damzygm
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 19.5. Określony w SWZ rzeczowy zakres przedmiotu zamówienia oraz postanowienia 

wynikające z wzoru umowy załączonego do SWZ (załącznik nr 2 do SWZ) stanowią 

podstawę do obliczenia cen jednostkowych oraz ceny łącznej wynikającej z oferty. 

19.6. Zgodnie z art. 225 ustawy PZP, 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. 

W takiej sytuacji 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. Informację o powyższym zakresie wykonawca składa                

w formularzu oferty (załącznik nr 1 do SWZ). 

 

 

20. Informacja o warunkach udziału w postępowaniu. 
  

20.1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki 

udziału w postępowaniu dotyczące: 

 

1) sytuacji ekonomicznej i finansowej 

Warunek ekonomiczny i  finansowy zostanie spełniony  jeżeli Wykonawca wykaże, że:  

a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową: 

-   dla Części nr I – w wysokości nie mniejszej niż  400.000 zł (słownie: czterysta tysięcy 

złotych),  

-  dla Części nr II – w wysokości nie mniejszej niż  300.000 zł (słownie: trzysta tysięcy 

złotych),  

 

 

UWAGA:  

Jeżeli wykonawca ubiega się o udzielenie więcej niż jednej części zamówienia to nie 

może celem wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu wykazać tego 

samego potencjału finansowego w więcej niż jednym pakiecie. 

 

 

2) zdolności technicznej i zawodowej 

a) Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli wykonawca 

wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) zrealizował co najmniej 2 zamówienia 

polegające na wykonaniu robót budowlanych z branży drogowej: 

- dla Części nr I – o wartości brutto  nie mniejszej niż  600.000 zł (słownie: sześćset tysięcy 

złotych) każde,  

- dla Części nr II– o wartości  brutto nie mniejszej niż  500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4yteojtg4ytm
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złotych) każde,  

 

UWAGA:  

Jeżeli wykonawca ubiega się o udzielenie więcej niż jednego pakietu zamówienia to 

nie może celem wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu wykazać 

tego samego doświadczenia w więcej niż jednym pakiecie. 

 

 

 

b) 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 będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia 

budowlane  w specjalności drogowej w ograniczonym zakresie lub bez ograniczeń, 

należącą do odpowiedniej izby samorządu zawodowego. 

 

c) Warunek ten, w zakresie potencjału technicznego, zostanie uznany za spełniony, jeśli 

wykonawca wykaże, że dysponuje (bez względu na liczbę części, na które składana jest 

oferta):   

- co najmniej 1  równiarką samojezdną;  

- co najmniej 1 samochodem samowyładowczym o ładowności min 10 ton; 

- co najmniej 1 koparko – ładowarką lub koparko – spycharką lub koparką;  

- co najmniej 1 walcem 3- 10 ton. 

 

20.2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółka 

cywilna, konsorcjum) warunki udziału w postępowaniu określone w pkt 20.1 wykonawcy 

mogą spełniać wspólnie. Żaden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania w przypadkach określonych w 

pkt 18. 

20.3. Na podstawie art. 116 ust. 2 PZP Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, 

uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez 

Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych 

lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy, może mieć 

negatywny wpływ na realizację zamówienia. 

 

 

 

 

21.Informacja o podmiotowych środkach dowodowych. 
 

Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy PZP, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty 

wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym 

terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych 

środków dowodowych: 

 

I. w celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego: 
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1) Informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą 

wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w 

okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli 

z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących 

sytuacji finansowej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, 

który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego 

warunku udziału w postępowaniu.  

2) wykazu 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 – załącznik nr 3 do SWZ. 

3) Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych 

wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją  

o podstawie do dysponowania tymi zasobami – załącznik nr 5 do SWZ. 

4) Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego 

odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich 

kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, 

oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami– załącznik nr 3A. 

 

 

22. Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów               
i sposobu oceny ofert. 

 

22.1. Przy ocenie ofert Zamawiający będzie się kierował kryterium najniższej ceny. 

22.2. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu. 

22.3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną. 

22.4. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty 

ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, wezwie on Wykonawców, 

którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert 

dodatkowych zawierających nową cenę. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą 

zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach. 

22.5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub 

oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego. 

22.6. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą określonym 

w SWZ. 

22.7. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, 

Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę do wyrażenia, 

w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty. 

22.8. W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 7, oferta podlega odrzuceniu, 

 a Zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego 
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oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia 

postępowania. 

 

23. Wymóg zatrudnienia na podstawie stosunku pracy. 
  

23.1. W związku z zastosowaniem klauzuli społecznej na podstawie art. 95 ustawy PZP, 

Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę - osób 

wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia w rozumieniu przepisów ustawy  

z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (dz. U. z 2020  poz. 1320 ze zm.), które będą 

wykonywać wszelkie czynności i w zakresie realizacji zamówienia: operatorzy sprzętu, 

pracownicy fizyczni, z wyłączeniem czynności wykonywanych przez osoby wykonujące 

samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, takich jak: kierowanie robotami 

budowlanymi, zarządzanie budową, obsługa budowy, dokumentowanie przebiegu budowy, 

organizowanie pracy na budowie, nadzór nad realizacją robót budowlanych, oraz  

z wyłączeniem czynności związanych z obsługą budowy, takich jak: obsługa geodezyjna, 

obsługa administracyjna.  

23.2. Obowiązek ten dotyczy również podwykonawców oraz dalszych podwykonawców. 

Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne 

zapisy  zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób 

wykonujących czynności wskazane w ust. 1.  

23.3. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego nie krótszym niż 5 dni roboczych, Wykonawca  zobowiązuje się przedłożyć 

do wglądu:  

         1)  oświadczenia zatrudnionego pracownika lub, 

2) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie 

umowy o pracę lub,  

3) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika. 

23.4. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów wskazanych w pkt 3 w terminie 

wskazanym przez  Zamawiającego będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku 

zatrudnienia Pracowników świadczących roboty budowlane na podstawie umowy o pracę. 

23.5. Za niedopełnienie wymogu zatrudniania pracowników świadczących usługi na 

podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy, Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu kary umowne w wysokości określonej w załączonym do SWZ wzorze 

umowy. 

23.6. W przypadku wątpliwości co do przestrzegania przepisów prawa pracy przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli 

przez Państwową Inspekcję Pracy. 

 

. 

24. Wymagania dotyczące wadium. 

 
24.1.  Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokościach określonych poniżej: 

dla Części  nr I  - Budowa drogi leśnej w Leśnictwie Słobity” w wysokości   15.000 zł  

(słownie złotych: piętnaście tysięcy 00/100), 

dla Części  nr II  - Budowa drogi leśnej w Leśnictwie Godkowo” w wysokości   12.000,00 zł 

(słownie złotych: dwanaście tysięcy 00/100). 

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.  
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24.2.  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 2020 r. poz. 299). 

8. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany 

przez zamawiającego.  

9. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 

10. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 7 

pkt 2-4, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci 

elektronicznej.  

24.3.  
Wadium wpłacane w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy 

Zamawiającego nr rachunku: 61 1540 1274 2019 5012 0173 0009, z dopiskiem: wadium na 

zabezpieczenie oferty w postępowaniu na: 

„Budowa drogi leśnej w Leśnictwie Słobity”  

lub 

„Budowa drogi leśnej w Leśnictwie Godkowo” 

Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie 

zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego, tj. do dnia 11.02.2022 do godz. 10:00. 

Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą. Zaleca się dołączenie 

kopii dokumentu przelewu do oferty, celem potwierdzenia tej formy wniesienia wadium. W 

formularzu ofertowym należy podać również numer konta, na które Zamawiający winien 

dokonać zwrotu wadium. 

24.4. Jeśli wadium wniesiono w formie innej niż w pieniądzu, Wykonawca przekazuje 

zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej, poprzez 

dołączenie do oferty za pośrednictwem Platformy do upływu terminu składania ofert. 

8. Zapisy w treści gwarancji lub poręczeń (niewynikające z odrębnych, ogólnie 

obowiązujących przepisów, które winny być wówczas powołane) nie mogą utrudniać 

Zamawiającemu realizacji swoich praw do zatrzymania wadium wynikających z zapisów 

ustawy w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp i spełniać co najmniej poniższe wymagania: 

1) wadium musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę 

wadium przez Wykonawcę określone w ustawie Pzp; 

2) z treści gwarancji lub poręczenia powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta 

do zapłaty całej kwoty wadium; 

3) wadium powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie; 

4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania 

ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert); 

5) w treści gwarancji lub poręczenia powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego 

postępowania; 

6) beneficjentem gwarancji lub poręczenia jest: Nadleśnictwo Młynary, ul. 1 Maja 21A, 14-

420 Młynary; 

7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 

ustawy Pzp), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią 

(tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytinzxha2tqltqmfyc4njtgiytgmzxgq
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytinzxha2tqltqmfyc4njtgiytgmjvgi
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ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum); 

24.5. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób 

nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub 

złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy 

Pzp zostanie odrzucona . 

 

 

25. Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych 

zadań 

 

Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania kluczowych elementów 

zamówienia samodzielnie przez Wykonawcę składającego ofertę, tj. bez udziału 

podwykonawców. Zasady odpowiedzialności za jego niewykonanie zostały opisane we 

wzorze umowy (stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ).    

Dla zadania: „Budowa drogi leśnej w Leśnictwie Słobity” Kluczowe elementy zamówienia 

obejmują czynności wskazane w pozycjach: 7, 8, 9, 10, 11, 12 przedmiaru robót i dotyczą 

wykonania: robót ziemnych związanych z przygotowaniem podłoża i warstw konstrukcyjnych 

podbudowy i nawierzchni. 

Dla zadania „Budowa drogi leśnej w Leśnictwie Godkowo” Kluczowe elementy zamówienia 

obejmują czynności wskazane w pozycjach: 14, 16, 17, 18, 19 przedmiaru robót i dotyczą 

wykonania: robót ziemnych związanych z przygotowaniem podłoża i warstw konstrukcyjnych 

podbudowy i nawierzchni. 

 

 

 

26. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 214 

ust. 1 pkt 7 i 8 

 

26.1. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 

ust. 1 pkt 7 PZP o wartości do 30 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia te 

polegać będą na powtórzeniu robót budowlanych podobnych do robót stanowiących 

przedmiot niniejszego zamówienia. Zakres tych robót będzie obejmował: roboty  pomiarowe, 

karczowanie pni  i krzaków, formowanie i zagęszczanie nasypów, mechaniczne korytowanie, 

profilowanie i zagęszczenie podłoża, wykonanie  rowów, wykopy oraz przekopy, umocnienie 

skarp, wykonanie przepustów rurowych ze  ściankami czołowymi, warstwy odsączające, 

podbudowy i nawierzchnie. 

             26.2. Zamówienia, o których mowa w pkt 26.1 będą udzielane po przeprowadzeniu 

odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej 

ręki.  

             26.3. Zamówienia, o których mowa w pkt 26.1 będą udzielane w przypadku wystąpienia 

potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego robót budowlanych stanowiących przedmiot 

niniejszego zamówienia na skutek wystąpienia robót, które nie zostały lub nie mogły być 

przewidziane na etapie opracowania projektu budowlanego dla zadania lub powierzenia 

Zamawiającemu nowych zadań gospodarczych lub publicznych. 
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27.  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 

 

27.1. Od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, wymagane 

będzie wniesienie, przed zawarciem umowy, zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

w wysokości 2 % ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie za wykonanie całości 

przedmiotu zamówienia. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania umowy. 

27.2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone według wyboru 

wykonawcy w jednej lub w kilku formach wskazanych w art. 450 ust. 1 ustawy PZP tj.: 

- pieniądzu; 

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 

- gwarancjach bankowych; 

- gwarancjach ubezpieczeniowych; 

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

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

27.3. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach wskazanych 

w art. 450 ust. 2 ustawy PZP. 

27.4. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w następujących terminach: 

1) 70% wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru 

końcowego przedmiotu zamówienia (odbiór robót ostatniego zlecenia), tj. od dnia wykonania 

zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane; 

2) 30% wysokości zabezpieczenia w terminie 15 dni od dnia, w którym upływa okres rękojmi, 

liczony zgodnie z postanowieniami zawartej umowy.  

27.5. Zabezpieczenie wnoszone w formie innej niż w pieniądzu powinno być dostarczone        

w formie oryginału, przez wykonawcę do siedziby zamawiającego, najpóźniej w dniu 

podpisania umowy – do chwili jej podpisania. 

27.6. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na 

oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione        

w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono 

przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji 

bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 

27.7. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia 

na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 450 ust.1 ustawy PZP. Zmiana formy 

zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez 

zmniejszenia jego wysokości. 

27.8. Treść oświadczenia zawartego w gwarancji lub w poręczeniu musi zostać 

zaakceptowana przez Zamawiającego przed podpisaniem umowy. 

27.9. Z treści gwarancji lub poręczenia musi jednocześnie wynikać: 

- nazwa Zleceniodawcy (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji lub poręczenia 

(Zamawiającego), gwaranta lub poręczyciela (podmiotu udzielającego gwarancji lub 

poręczenia) oraz adresy ich siedzib, 

- określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją lub poręczeniem, 

- kwota gwarancji lub poręczenia, 

- termin ważności gwarancji lub poręczenia, obejmujący cały okres wykonania zamówienia, 

począwszy co najmniej od dnia wyznaczonego na dzień zawarcia umowy, 
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- bezwarunkowe, nieodwołalne, płatne na pierwsze żądanie, zobowiązanie gwaranta do 

wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty zabezpieczenia lub do wypłat łącznie do pełnej kwoty 

zabezpieczenia w przypadku realizacji zamówienia w sposób niezgodny z umową. 

 

 

28. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze 

oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

 

28.1. Zamawiający zawiera umowę  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. 

28.2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed 

upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

złożono tylko jedną ofertę. 

28.3. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie 

poinformowany przez Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy. 

28.4. Przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca, którego 

oferta została uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany jest: 

1) przedłożyć Zamawiającemu umowę konsorcjum (spółki cywilnej), jeżeli zamówienie 

będzie realizowane przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

wskazującą m.in. wykonawcę kierującego (lidera), upoważnionego do zaciągania 

zobowiązań, otrzymywania poleceń oraz instrukcji dla i w imieniu każdego, jak też dla 

wszystkich partnerów (wspólników), 

2) wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 27 SWZ. 

3) przedłożyć aktualne ubezpieczenia OC w ramach prowadzonej działalności  na kwotę nie 

mniejszą niż 200.000 zł (niezależnie od ilości części). 

 

28.5. Niedopełnienie wskazanych formalności będzie traktowane jako uchylanie się przez 

wykonawcę od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

            28.6. Wszelkie istotne dla stron postanowienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 

2 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 we wzorze umowy 

warunków ich wprowadzenia. 

 

29. Pouczenie o środkach ochrony prawnej. 

              

29.1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, 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 PZP. 

29.2. 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; 
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29.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu 

odwołanie wniesione w formie elektronicznej, albo 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. 

29.4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie 

zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie: 

5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub 

dokumentów zamówienia na stronie internetowej. 

29.5. Odwołanie wnosi się w terminie:  

a) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę 

jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej,  

b) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę 

jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a.  

29.6. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 4 i 5 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. 

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

ustawy PZP, stronom oraz uczestnikom postępowania  odwoławczego przysługuje skarga do 

sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Izby, 

przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Prezes Izby przekazuje skargę wraz 

z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych. 

 

       

30. Ochrona danych osobowych. 

 

30.1. 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 danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 

maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że: 

− administratorem danych osobowych Wykonawcy/pełnomocnika Wykonawcy 

będącego osobą fizyczną jest Nadleśnictwo Młynary; 

−   inspektorem ochrony danych osobowych w Nadleśnictwie Młynary jest Pan Leonard  

Posłajko tel. (55) 248 61 53, e-mail: leonard.poslajko@olsztyn.lasy.gov.pl 

−  dane osobowe wykonawcy / pełnomocnika wykonawcy przetwarzane będą na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie 

zamówienia publicznego znak. spr. SA.270.1.2022  na: Budowę dróg leśnych w 

Leśnictwach: Słobity i Godkowo”, prowadzonym w trybie podstawowym bez 

negocjacji; 

− odbiorcami danych osobowych Wykonawcy / pełnomocnika Wykonawcy będą osoby 

lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu   

o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 PZP, a także podmioty świadczące usługi doradcze, w tym 

usługi prawne i konsultingowe; 

− dane osobowe Wykonawcy / pełnomocnika Wykonawcy będą przechowywane, 

zgodnie z art. 97 ust. 1 PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania      

o udzielenie zamówienia; 
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− obowiązek podania przez danych osobowych dotyczących bezpośrednio  

Wykonawcy / pełnomocnika wykonawcy jest wymogiem ustawowym określonym  

w przepisach PZP, związanym z udziałem  w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego; konsekwencje niepodania danych osobowych określa PZP;   

− w odniesieniu do danych osobowych wykonawcy / pełnomocnika wykonawcy decyzje 

nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

− Wykonawca / pełnomocnik Wykonawcy posiada: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych osobowych; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych 

osobowych; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od Zamawiającego ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których 

mowa        w art. 18 ust. 2 RODO;   

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

gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO; 

− wykonawcy / pełnomocnikowi wykonawcy nie przysługuje: 

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

osobowych; 

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

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

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest  

art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

            30.2.  Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do 

wypełnienia obowiązków wynikających z RODO, w szczególności:  

a) Obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, 

których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. 

Obowiązek ten nie będzie miał zastosowania, gdy w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której 

dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4 RODO); 

b) Obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których 

dane przekazuje Zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma 

zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. 

Wykonawca jest zobowiązany złożyć odpowiednie oświadczenie w składanej ofercie. 

 

 

31. ZAŁĄCZNIKI DO SWZ 

 

 

1) formularz oferty;  

2) wzór umowy; 

3) oświadczenie wykonawcy dot. braku podstaw do wykluczenia  

4) oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu; 

5A) wykaz robót, 

5B) wykaz sprzętu, 

5C) wykaz osób, 

6) wzór zobowiązania podmiotu trzeciego; 

7) kosztorys ofertowy (wraz z przedmiarem robót) – Część nr I, 

8) kosztorys ofertowy (wraz z przedmiarem robót)  – Część nr II, 
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9) dokumentacja techniczna – Część nr I (projekt budowlany, STWiOR, decyzja                     

o pozwoleniu na budowę), 

10) dokumentacja techniczna – Część nr II (projekt budowlany, STWiOR, decyzja                  

o pozwoleniu na budowę), 

11) oświadczenie  z art. 117 ust. 4 Pzp 

12) karta gwarancyjna 

 

 


