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1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

 
Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe  

Nadleśnictwo Browsk w Gruszkach 

reprezentowane przez: Tomasza Michała Gałęzia – Nadleśniczego 

siedziba nadleśnictwa:  Gruszki 10, 17-220 Narewka 

telefon: 85 68 58 344 

e-mail: browsk@bialystok.lasy.gov.pl 

strona internetowa postępowania: https://www.platformazakupowa.pl/pn/lasy_browsk  

adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści niniejszej 
specyfikacji warunków zamówienia („SWZ”) oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio 
związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: 

https://www.platformazakupowa.pl/pn/lasy_browsk   

Zamawiający zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z wymaganiami określonymi  
w SWZ.  
 

2. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA 

 
2.1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie  

art. 129 ust. 1 pkt 1) w zw. z art. 129 ust. 2 oraz art. 132-139 ustawy z dnia 11 września 
2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm. - „PZP”) oraz 
aktów wykonawczych do PZP. 

2.2. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla zamówień 
klasycznych o wartości równej lub przekraczającej progi unijne. 

2.3. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „procedury 
odwróconej”, o której mowa w art. 139 ust. 1 - 4 PZP. Stosownie do przywołanych 
przepisów Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona 
kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w 
zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu.   

2.4. Zgodnie z art. 310 pkt 1 ustawy PZP Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia 
przedmiotowego postępowania, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć 
na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane. 

2.5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

2.6. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 
elektronicznej. 

2.7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

 

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

3.1. Przedmiotem zamówienia jest usługa z zakresu koszenia (w razie potrzeby z usunięciem 
biomasy) oraz usunięcia nalotu drzew i krzewów oraz usuwanie drzew i krzewów  
w pasie szuwarów wielkoturzycowych, trzcinowisk i łąk wilgotnych w ramach niżej 

https://www.platformazakupowa.pl/pn/lasy_browsk
https://www.platformazakupowa.pl/pn/lasy_browsk
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opisanych zadań, ujętych w projekcie „Kompleksowy projekt ochrony gatunków i siedlisk 
przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe”: 

a) Ochrona orlika krzykliwego - utrzymanie dotychczasowego sposobu użytkowania 
rolniczego.  Usunięcie drzew i krzewów (w razie potrzeby) koszenie z usuwaniem 
biomasy. 

Usługa polegać będzie na usunięciu nalotów drzew i krzewów oraz koszeniu łąk z 
usunięciem biomasy, o powierzchni łącznej 8,3 ha (rocznie) - 2 lata - 16,6 ha,  
(w sytuacji wystąpienia niesprzyjających warunków pogodowych, terenowych lub innych 
uzasadnionych okoliczności, powierzchnia ta może ulec zmniejszeniu) położonych w 
leśnictwie Pasieki w oddz.: 2Al, 7Ag, 17Cb, 19Bb.   

Zalecenia dotyczące koszenia: 

− termin realizacji usługi:   

 jednokrotne koszenie, w terminie od dnia podpisania umowy do 30.09.2021 r  - 8,3 ha, 

 jednokrotne koszenie, w terminie od 15.06.2022 do 30.09.2022 r . – 8,3 ha 
− wysokość koszenia - 5-10 cm od powierzchni gruntu, 
− złożenie skoszonej biomasy w stogi lub do brogów, 
− zakaz koszenia okrężnego od zewnątrz do środka koszonej powierzchni, 
- koszenie musi odbywać się z uwzględnieniem wszystkich założeń dobrej praktyki 

rolniczej. 

Biomasa musi być zbierana ze wskazanych powierzchni, wywieziona lub pozostawiona 
w formie tradycyjnie wyglądających stogów. Usunięcie ściętej biomasy musi nastąpić 
w terminie do 2 tygodni po skoszeniu, a w uzasadnionych przypadkach w terminie 
dłuższym, niezwłocznie jednak po ustaniu przyczyn ze względu na które termin ten  
nie był przestrzegany. Miejsce składowania ściętej biomasy każdorazowo należy uzgodnić 
z Zamawiającym. 

b) Ochrona żubra - Działania na rzecz gatunku – poprawa warunków żerowania 
wewnątrz kompleksu leśnego. 
Usługa polegać będzie na usunięciu nalotów drzew i krzewów oraz koszeniu łąk, 
o powierzchni łącznej 20,0 ha  - rocznie, 2 lata – 40,0 ha (w sytuacji wystąpienia 
niesprzyjających warunków pogodowych, terenowych lub innych uzasadnionych 
okoliczności, powierzchnia ta może ulec zmniejszeniu), położonych w leśnictwie Pasieki 
w oddz.: 2Ap, 2Ak, 2Ao, 5Aa, 5Aj, 7Ah.  

 Zalecenia dotyczące koszenia: 

− termin realizacji usługi:  
 jednokrotne koszenie, w terminie od dnia podpisania umowy do 31.10.2021 r  - 20 ha  

 jednokrotne koszenie, w terminie od 15.06.2022 r. do 30.09.2022 r . – 20 ha, 
− wysokość koszenia - 5-10 cm od powierzchni gruntu, 
− złożenie skoszonej biomasy w stogi lub do brogów, 
− zakaz koszenia okrężnego od zewnątrz do środka koszonej powierzchni, 
- koszenie musi odbywać się z uwzględnieniem wszystkich założeń dobrej praktyki 

rolniczej. 

Biomasa musi być zbierana ze wskazanych powierzchni, wywieziona lub pozostawiona w 
formie tradycyjnie wyglądających stogów. Usunięcie ściętej biomasy musi nastąpić w 
terminie do 2 tygodni po skoszeniu, a w uzasadnionych przypadkach w terminie 
dłuższym, niezwłocznie jednak po ustaniu przyczyn ze względu na które termin ten nie 
był przestrzegany. Miejsce składowania ściętej biomasy każdorazowo należy uzgodnić z 
Zamawiającym. 
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c) Przeciwdziałanie zarastaniu siedlisk kropiatki (Porzana porzana) 
Usługa polegać będzie na usuwaniu drzew i krzewów w pasie szuwarów 
wielkoturzycowych, trzcinowisk i łąk wilgotnych.  
Prace prowadzone na  terenie Nadleśnictwa Browsk w Gruszkach (obr. Ew. Gruszki 878/1 
o powierzchni 4 ha).  
Termin realizacji zadania: od 15.08.2021 r. do 31.10.2021 r. 

Zakres prac obejmuje jednokrotne wycięcie drzew i krzewów wraz z usunięciem biomasy 
poza płat terenu objętego działaniami. Wycinanie drzew oraz krzewów prowadzone 
będzie ręcznie. W ramach realizacji zamówienia niedopuszczalne jest stosowanie ciężkich 
maszyn (ciągnik, harwester itp.). Wszystkie wyżej wymienione czynności muszą być 
wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami BHP.  

3.2. Procedura odbioru prac: 

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem 
czynności i zleceniem oraz dokonaniem pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. 
przy użyciu dalmierza, taśmy mierniczej, GPS itp.) oraz podpisanie protokołu odbioru 
prac. Odbiór będzie obejmował ilości faktycznie wykonanych prac. Rozliczenie 
wykonanych prac nastąpi na podstawie wizji terenowej. Lustracji oraz podpisania 
protokołu odbioru prac dokonuje uprawniony pracownik Nadleśnictwa Browsk w 
Gruszkach. 

3.3. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone zgodnie ze Wspólnym 
Słownikiem Zamówień (CPV):  

77100000-1 Usługi rolnicze 

3.4. Zasady ogólne realizacji przedmiotu zamówienia 
 

1) W ramach realizacji usługi dopuszcza się użycie ciężkiego sprzętu, należy jednak unikać 
uszkodzenia gleby. Wskazane jest stosowanie ciągnika na kołach bliźniaczych co 
pozwoli ochronić glebę przed nadmiernym uszkodzeniem. 

2) Wymaga się aby Wykonawca dysponował sprawnym sprzętem i narzędziami 
pomocniczymi oraz posiadał stosowne dla nich atesty. 

3) Biomasa musi być zbierana ze wskazanych powierzchni, wywieziona lub pozostawiona 
w formie tradycyjnie wyglądających stogów. Usunięcie ściętej biomasy musi nastąpić w 
terminie do 2 tygodni po skoszeniu, a w uzasadnionych przypadkach w terminie 
dłuższym, niezwłocznie jednak po ustaniu przyczyn ze względu na które termin ten nie 
był przestrzegany. Miejsce składowania ściętej biomasy każdorazowo należy uzgodnić  
z Zamawiającym. 

4) Rozpoczęcie określonych usług zostanie wskazane w „Zleceniu” sporządzonym przez 
koordynatora projektu „Kompleksowy projekt ochrony gatunków i siedlisk 
przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe”. 

5) Przygotowanie do pracy oraz regulację potrzebnych maszyn i urządzeń, dojazd na 
wskazaną w zleceniu pozycję oraz powrót– całość przy użyciu środków i sił będących  
w dyspozycji Wykonawcy. 

6) Wykonawca  zobowiązany  jest  do  wyposażenia  wszystkich  maszyn,  ciągników  i 
urządzeń  pracujących  na powierzchniach Nadleśnictwa  Browsk Gruszkach w   zestawy 
(sorbenty, maty sorpcyjne itp.) o chłonności umożliwiającej pochłonięcie rozlanego 
paliwa lub oleju oraz innych płynów technologicznych używanych w maszynach, 
ciągnikach  i  innych  urządzeniach oraz  użycia  tych środków  w  sytuacjach 
wymagających  zastosowania  (awarie,  naprawy,  tankowania  itp.) – 
 w celu zapobieżenia skażeniu środowiska. 
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7) Wykonawca będzie zobowiązany do uprzątnięcia pozostałości po pracach związanych z 
wykonaniem przedmiotu zamówienia z dróg, linii podziału powierzchniowego, rowów, 
itp. obiektów oraz pozostałych odpadów po działalności własnej (śmieci, pustych 
opakowań, zużytych elementów maszyn, itp.). 

3.5. Powody niedokonania podziału zamówienia na części. 
Podział zamówienia na części jest niezasadny z powodu małej atrakcyjności i zmniejszenia 
efektywności wykonania zadania ponadto może zniechęcić wykonawców do złożenia 
oferty.  Usługi wchodzące w skład całości zamówienia są na tyle zbliżone, iż zasadne jest 
wykonanie całości zamówienia przez jednego wykonawcę.  Ponadto podział zamówienia 
na części mogłaby wpłynąć na wyższą cenę sumaryczną za wykonanie zamówień 
częściowych.  

3.6. Wykonawca może powierzyć realizację elementów (części) przedmiotu zamówienia 
podwykonawcom. W przypadku zamiaru wykonywania przedmiotu zamówienia z 
udziałem podwykonawców wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie 
części zamówienia (zakresów rzeczowych), których wykonanie zamierza powierzyć 
podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.  
Wskazanie takie należy umieścić na Ofercie. W przypadku braku wskazania w Ofercie 
podwykonawstwa wykonawca będzie mógł wprowadzić podwykonawcę wyłącznie na 
warunkach określonych w umowie. 

 

4. OKRES REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

4.1.  Termin realizacji zamówienia możliwy od dnia zawarcia umowy do dnia 30.09.2022 r.  

 działania na rzecz orlika  w terminie do 30.09.2021 r. 

                                                                w terminie od 15.06.2022 r. do 30.09.2022 r. 

 działania na rzecz żubra w terminie do 31.10.2021 r. 

                                                                 w terminie od 15.06.2022 r. do 30.09.2022 r. 

 działania na rzecz kropiatki  w terminie od 15.08.2021 do 31.10.2021 r. 

4.2. Terminy wykonania poszczególnych prac będą określane w Zleceniach sporządzanych 
przez Przedstawiciela Zamawiającego. 

 

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

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

 

6. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

6.1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu  
z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa  
w art. 108 ust. 1 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 
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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 lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 
25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 z późn. zm.), 

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 
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 
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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. 

6.2. W związku z tym, iż wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych 
równowartości kwoty dla usług 10 000 000 euro przesłanka wykluczenia, o której mowa 
w art. 108 ust. 2 PZP w niniejszym postępowaniu nie występuje. 

6.3. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie 
postępowania o udzielenie zamówienia.  

6.4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 
1, 2, 5 i 6 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.  

 

7.  WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

7.1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału  
w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej: 

a) Warunek w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli 
Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 
składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 
okresie) zrealizował lub realizuje (przy czym w tym przypadku będzie liczona 
wartość zrealizowanej części przedmiotu umowy) co najmniej 1 usługę (przez 
usługę rozumie się wykonywanie prac na podstawie 1 umowy) polegającą na 
wykonywaniu prac z zakresu wykaszania łąk na kwotę nie mniejszą  
niż 30 000,00 zł brutto. 

b) Warunek ten, w zakresie potencjału technicznego, zostanie uznany za spełniony, 
jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować co najmniej  
1 ciągnikiem  o mocy min. 50 KM. 

7.2.  Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie  
z formułą „spełnia”/„nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach  
i oświadczeniach, o których mowa w rozdziale 9. 

7.3.  Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Żaden z Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z 
postępowania. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia warunki udziału w postępowaniu określone w pkt 7.1. lit. a) winien spełniać 
co najmniej jeden z tych Wykonawców.  

 W odniesieniu do warunków dotyczących zdolności technicznej lub doświadczenia 
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na 
zdolnościach tych Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te 
zdolności są wymagane. W przypadku, o którym mowa w pkt 7.1. SWZ, Wykonawcy 
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie,  
z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. 
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7.4.  Oceniając zdolność techniczną Wykonawcy, Zamawiający działając na podstawie  
art. 116  ust. 2 PZP może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie 
posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych 
interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych wykonawcy w inne 
przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację 
zamówienia. 

 

8.  INFORMACJA O PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH 

Zamawiający nie wymaga od wykonawców przedłożenia przedmiotowych środków 
dowodowych. 

 

9.  WYKAZ PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH 

9.1. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa  
w pkt 6.1. i 6.2. oraz w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
o których mowa w pkt 7.1. Wykonawca będzie obowiązany przedstawić Zamawiającemu 
oświadczenia i dokumenty (w terminach wskazanych w niniejszej SWZ): 

a) oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków 
udziału w postępowaniu, złożone na formularzu jednolitego europejskiego 
dokumentu zamówienia („JEDZ”), sporządzonego zgodnie ze wzorem 
standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym 
Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy 
formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE seria L 
2016 r. Nr 3, s. 16). JEDZ stanowi dowód potwierdzający brak podstaw 
wykluczenia i spełnienie warunków udziału w postępowania, na dzień składania 
ofert, stanowi dowód tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego 
podmiotowe środki dowodowe. 

Treść JEDZ określona została w załączniku nr 3 do SWZ. JEDZ należy złożyć wraz 
z ofertą. JEDZ Wykonawca sporządza, pod rygorem nieważności, w formie 
elektronicznej. 

W JEDZ należy podać następujące informacje:  

- na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 108 
ust. 1 pkt 1) -2) PZP   informacje wymagane w Części III lit. A JEDZ oraz  w 
Części III lit. C wiersz pierwszy JEDZ  (w zakresie przestępstw o których 
mowa w art. 115 § 20 KK, art. 165a KK, art. 189a KK, art. 228-230a KK, art. 
250a KK, 258 KK, art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o 
sporcie, a także przestępstwa, o których mowa w art. 9 ust. 1-3 lub 10 
ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania 
pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej) oraz w Części III lit. D JEDZ (w zakresie 
przestępstw, o których mowa w art. 270 - 277d KK, art. 286 KK, art. 296 - 
307 KK); 

- na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 108 
ust. 1 pkt 3) PZP – informacje wymagane w Części III lit. B JEDZ; 

- na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 108 
ust. 1 pkt 4) PZP – informacje wymagane w Części III lit. D JEDZ; 

- na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 108 
ust. 1 pkt 5) PZP – informacje wymagane w informacje wymagane w Części 
III lit. C wiersz czwarty JEDZ; 
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- na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 108 
ust. 1 pkt 6 PZP –  informacje wymagane w Części III lit. C wiersz szósty 
JEDZ; 

- na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dot. 
technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia – informacje  
nt. usług wykonanych lub wykonywanych (przy czym w tym przypadku 
będzie liczona wartość zrealizowanej części przedmiotu umowy) w okresie 
ostatnich 3 lat od dnia w którym upływa termin składania ofert (a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) polegających 
na wykonywaniu prac z zakresu wykaszania łąk na kwotę nie mniejszą niż 
30 000,00 zł brutto, które podać należy w Części IV lit. C (pkt 1b) JEDZ;  

We wskazanej części JEDZ należy podać informacje nt. podmiotu, na rzecz 
którego były wykonywane usługi (ze wskazaniem nazwy i jego siedziby), 
terminu wykonywania usługi (dat dziennych rozpoczęcia i zakończenia 
realizacji usługi), rodzaju wykonanych usług oraz wartości (brutto) 
wykonanych usług.  

Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług, 
wykonanych wspólnie z innymi wykonawcami informacje, o których 
mowa wyżej dotyczą usług faktycznie przez niego wykonanych, a w 
przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych - również faktycznie 
przez niego wykonywanych.  

- na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu  
dot. technicznej lub zawodowej w zakresie potencjału technicznego – 
informacje nt. ilości ciągników o mocy min. 50 KM, którymi dysponuje 
wykonawca, które podać należy w Części IV lit. C (pkt 9) JEDZ;   

We wskazanej części JEDZ należy podać informacje nt. rodzaju urządzeń 
zgodnie z pkt. 7.1. lit b) SWZ, tj. ciągników, ich opis tj. marka, model, 
podstawa dysponowania oraz  numer seryjny. 

b) wykaz usług porównywalnych z usługami stanowiącymi przedmiot zamówienia, 
w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w 
okresie ostatnich 3 lat od dnia w którym upływa termin składania ofert,  a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich 
wartości brutto, przedmiotu (rodzaju wykonanych usług), dat wykonania (dat 
dziennych rozpoczęcia i zakończenia realizacji) i podmiotów, na rzecz których 
usługi zostały wykonane (wzór wykazu wykonanych usług stanowi załącznik nr 7 
do SWZ), 

Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług, wykonanych 
wspólnie z innymi wykonawcami informacje, o których mowa wyżej dotyczą usług 
faktycznie przez niego wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się 
lub ciągłych - również faktycznie przez niego wykonywanych.  

c) dowody, że wskazane przez Wykonawcę usługi na potwierdzenie spełnienia 
warunku udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej w 
zakresie doświadczenia zostały wykonane lub są wykonywane należycie,   
 
Dowodami, o których mowa powyżej są referencje bądź inne dokumenty 
sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z 
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie 
uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.  

d) wykaz urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania 
zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi 
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zasobami (wzór wykazu urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu 
wykonania zamówienia stanowi załącznik nr 8 do SWZ), 

e) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:(a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 
PZP,(b) art. 108 ust. 1 pkt 4 PZP, odnośnie do orzeczenia zakazu ubiegania się  
o zamówienie publiczne tytułem środka karnego- wystawioną nie wcześniej niż 
6 miesięcy przed jej złożeniem, 

f) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP, o braku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. 
poz. 1076 z późn. zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę 
częściową, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej 
wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty 
lub oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej 
grupy kapitałowej - (wzór oświadczenia Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 
5 PZP o przynależności lub braku przynależności do tej grupy kapitałowej stanowi 
załącznik nr 5 do SWZ), 

g) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o 
którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP złożonym na formularzu Jednolitego 
Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), w zakresie podstaw wykluczenia 
z postępowania określonych w: a) art. 108 ust. 1 pkt 3 PZP, b) art. 108 ust. 1 pkt 4 
PZP odnośnie do orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem 
środka zapobiegawczego, c) art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP odnośnie do zawarcia  
z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,  
- (wzór oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych  
w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP złożonym na formularzu 
Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia w zakresie podstaw 
wykluczenia z postępowania stanowi załącznik nr 6 do SWZ). 

Podmiotowe środki dowodowe wymienione zostały w pkt 9.1. lit. b - g SWZ.  

Podmiotowe środki dowodowe Wykonawca będzie obowiązany złożyć w terminie 
wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 10 dni, określonym w wezwaniu 
wystosowanym przez Zamawiającego do Wykonawcy po otwarciu ofert w trybie art. 126 
ust. 1 PZP. Dokumenty wskazane w pkt 9.1. lit. b – g powinny być aktualne na dzień ich 
złożenia. 

9.2.   Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu 
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych (warunki wskazane w pkt 7.1.) 
innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków 
prawnych.   
 
Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych (warunki 
wskazane w pkt 7.1. SWZ) podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz  z ofertą: 

 1) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji 
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny 
podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując 
zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. 

Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa wyżej, 
potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby 
gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności: 
(1)zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; (2) 
sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów 
podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; (3) czy i w 
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jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca 
polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących 
doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. Niewiążący 
wzór zobowiązania do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na 
potrzeby wykonania zamówienia stanowi załącznik nr 4 do SWZ. 

2) oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw 
wykluczenia tego podmiotu oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu (w 
zakresie warunku, w stosunku do którego udostępnia swój potencjał) na formularzu 
JEDZ. JEDZ podmiotu trzeciego powinien zostać złożony pod rygorem nieważności, w 
formie elektronicznej.  

Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych (warunki 
wskazane w pkt 7.1. SWZ) na zasadach określonych w art. 118 PZP zobowiązany będzie do 
przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt 9.1. lit e)  
i lit g) SWZ, dotyczących tych podmiotów, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych 
podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania. Dokumenty, o których mowa w pkt 9.1. 
lit e) i lit g) SWZ wykonawca będzie obowiązany złożyć w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego, nie krótszym niż 10 dni, określonym w wezwaniu wystosowanym przez 
Zamawiającego do wykonawcy po otwarciu ofert w trybie art. 126 ust. 1 PZP.  

9.3.  Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej zamiast informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w pkt 9.1. lit. e) 
SWZ - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego 
rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub 
administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,  
w zakresie określonym art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 PZP. 

9.4. Dokumenty, o których mowa w pkt 9.3 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed ich złożeniem. 

9.5.  Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się 
dokumentów, o których mowa w pkt. 9.3., lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do 
wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 PZP, zastępuje się je 
w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, 
ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie 
osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem 
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 
właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Postanowienia 
pkt. 9.4. stosuje się. 

9.6.  W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, 
Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwych organów kraju, w którym 
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania o udzielenie niezbędnych informacji 
dotyczących tego dokumentu.  

9.7. Jeżeli w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w 
postępowaniu jakiekolwiek wartości zostaną podane w walucie obcej to Zamawiający 
przeliczy wartość waluty na złote wedle średniego kursu NBP z dnia przekazania ogłoszenia 
o zamówieniu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.  

9.8.  W przypadku oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
(konsorcjum):  

1)  w formularzu oferty należy wskazać firmy (nazwy) wszystkich Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; 
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2) oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Osoba 
podpisująca ofertę musi posiadać umocowanie prawne do reprezentacji. 
Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa załączonego do oferty – treść 
pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania; 

3) JEDZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 
Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie  
warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim  każdy z wykonawców 
wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Oświadczenie 
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składane na 
formularzu JEDZ powinno zostać złożone wraz z ofertą pod rygorem nieważności, 
w formie elektronicznej. 

4) dokumenty, o których mowa w pkt 9.1. lit. e – g obowiązany będzie złożyć każdy  
z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

5)  wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą 
ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy; 

6)  Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wyznaczą spośród 
siebie Wykonawcę kierującego (lidera), upoważnionego do zaciągania 
zobowiązań, otrzymywania poleceń oraz instrukcji dla i w imieniu każdego, jak też 
dla wszystkich partnerów; 

7)  Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania 
umowy w całości przez lidera lub od wszystkich Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia łącznie lub każdego z osobna. 

9.9. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania  
o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać 
wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków 
dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia.   

9.10. 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.  

 
 

10. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO KOMUNIKOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI. 
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 

10.1. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:  

 w zakresie proceduralnym: Elżbieta Ostaszewska 

 w zakresie merytorycznym: Marcin Kliszcz 
od poniedziałku do piątku w godz. 715– 1515, z wyłączeniem dni wolnych od pracy. 

10.2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za 
pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: 
https://www.platformazakupowa.pl/pn/lasy_browsk     

10.3. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja 
między zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, 

https://platformazakupowa.pl/
https://www.platformazakupowa.pl/pn/lasy_browsk
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zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za 
pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do 
zamawiającego”.  
Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji 
przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez 
kliknięcie przycisku  „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się 
komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego. 

10.4. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za 
pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, 
zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie 
zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie  
z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie 
przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do 
konkretnego wykonawcy. 

10.5. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów  
i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, 
gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu 
SPAM. 

10.6. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 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), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na 
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) szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3. 
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. 

10.7. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego: 
a) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie 

zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem  w zakładce „Regulamin" oraz 
uznaje go za wiążący, 

b) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem. 

10.8. 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”).  

https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view
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 Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana 
pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek 
narzucony w art. 221 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

10.9. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w 
szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert 
oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu 
platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie 
internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje . 

10.10. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. 
Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 
6 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie 
treści SWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż na 14 przed upływem terminu 
składania ofert. 

10.11. Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w pkt 10.10. SWZ, 
przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich 
zainteresowanych Wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego 
przygotowania i złożenia ofert. 

10.12. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o 
wyjaśnienie treści SWZ, o którym mowa w pkt 10.10. SWZ. W przypadku, gdy wniosek o 
wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w pkt 10.10. SWZ, 
Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia 
terminu składania ofert. 

10.13. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania. 

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

10.15. W przypadku gdy zmiana treści SWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, 
Zamawiający przekaże Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej sprostowanie, ogłoszenie o 
zmianie lub dodatkowych informacji.  

10.16. W przypadku gdy zmiany treści SWZ są istotne dla sporządzenia oferty lub wymagają od 
wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą SWZ i przygotowanie ofert, 
Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny na zapoznanie się ze 
zmianą SWZ i przygotowanie oferty. 

 

11. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

  Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 
 

12. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

12.1. Wykonawca związany jest ofertą przez  90 dni od dnia upływu terminu składania ofert 
tj. do dnia 31.10.2021 r. 

12.2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu 
związania ofertą, o którym mowa w pkt 12.1. SWZ, Zamawiający przed upływem terminu 
związania ofertą, zwraca się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na 
przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 60 dni. 

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
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12.3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt 12.1. SWZ wymaga złożenia 
przez wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu 
związania ofertą.  

 

13.  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

 
13.1. Oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym 

podpisem. W procesie składania oferty na platformie,  kwalifikowany podpis 
elektroniczny wykonawca składa bezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła 
do systemu1 (opcja rekomendowana przez platformazakupowa.pl). 

13.2. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na 
którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się 
o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, 
które każdego z nich dotyczą. Poprzez oryginał należy rozumieć dokument podpisany 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym  przez osobę/osoby upoważnioną 
/upoważnione. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie 
elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby 
upoważnioną/upoważnione.  

13.3. Oferta powinna być: 
a) sporządzona na podstawie załączników niniejszej SWZ w języku polskim, 
b) złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem 

platformazakupowa.pl, 
c) podpisana kwalifikowanym podpisem  przez osobę/osoby upoważnioną 

/upoważnione. 

13.4. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez wykonawców do podpisywania wszelkich 
plików muszą spełniać “Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych 
na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku”. 

13.5. W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny. Zamawiający wymaga 
dołączenia odpowiedniej ilości plików tj. podpisywanych plików z danymi oraz plików 
podpisu w formacie XAdES. 

13.6. Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jeżeli 
wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości 
zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne 
wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Na 
platformie w formularzu składania oferty znajduje się miejsce wyznaczone do dołączenia 
części oferty stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa. 

13.7. Wykonawca, za pośrednictwem platformazakupowa.pl może przed upływem terminu do 
składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Sposób dokonywania zmiany lub wycofania 
oferty zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem: 
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje 

13.8. Każdy z wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub 
oferty zawierającej propozycje wariantowe spowoduje podlegać będzie odrzuceniu. 

                                                           
1 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych. 

https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
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13.9. Ceny oferty muszą zawierać wszystkie koszty, jakie musi ponieść wykonawca, aby 
zrealizować zamówienie z najwyższą starannością oraz ewentualne rabaty. 

13.10. Dokumenty i oświadczenia składane przez wykonawcę powinny być w języku polskim, 
chyba że w SWZ dopuszczono inaczej. W przypadku  załączenia dokumentów 
sporządzonych w innym języku niż dopuszczony, wykonawca zobowiązany jest załączyć 
tłumaczenie na język polski. 

13.11. Zgodnie z definicją dokumentu elektronicznego z art. 3 ustęp 2 Ustawy o informatyzacji 
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, opatrzenie pliku zawierającego 
skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest jednoznaczne z 
podpisaniem oryginału dokumentu, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio 
przez innego wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez 
podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, albo przez 
podwykonawcę. 

13.12. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych 
formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy 
komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB. 

13.13. W terminie składania ofert określonym w punkcie 14.1. SWZ wykonawca zobowiązany 
jest złożyć ofertę zawierającą: 

a) formularz Oferty (sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ) wraz z 
Kosztorysem Ofertowym (sporządzonym wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do 
SWZ), sporządzone pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej. 

b) JEDZ jako własne oświadczenie Wykonawcy pod rygorem nieważności, w formie 
elektronicznej,  

c) JEDZ dla każdego z podmiotów udostępniających Wykonawcy zasoby, pod rygorem 
nieważności, w formie elektronicznej, o ile wykonawca polega na zasobach innych 
podmiotów, 

d) JEDZ dla każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

e) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny 
podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, 
będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów  zgodnie z pkt 9.2. SWZ, 
jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu polega na 
zdolnościach innych podmiotów; (Niewiążący wzór zobowiązania do oddania 
wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia 
stanowi załącznik nr 4 do SWZ), 

f) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania 
Wykonawcy, jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, sporządzone pod rygorem 
nieważności, w formie elektronicznej, 

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

 

14. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 
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14.1. Ofertę wraz wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod 
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_browsk, w myśl Ustawy na stronie 
internetowej prowadzonego postępowania  do dnia 03.08.2021 r. godz. 1000. 

14.2. Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w SWZ dokumenty. 

14.3. Po wypełnieniu Formularza składania oferty lub wniosku i dołączenia  wszystkich 
wymaganych załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”. 

14.4. Oferta lub wniosek składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym.  
W procesie składania oferty za pośrednictwem platformazakupowa.pl, wykonawca 
powinien złożyć podpis bezpośrednio na dokumentach przesłanych za pośrednictwem 
platformazakupowa.pl. 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. 

14.5. 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. 

14.6. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty 
znajduje się na stronie internetowej pod adresem:  
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje  

 

15. OTWARCIE OFERT 
 15.1.  Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż 

następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj. 03.08.2021 r. 
Planowany termin otwarcia ofert 03.08.2021 r. godz. 1030. 

15.2.  Jeżeli otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku 
awarii tego systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie 
określonym przez zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu 
awarii. 

15.3.  Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania. 

15.4.  Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia. 

15.5. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia 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. 
Informacja zostanie opublikowana na stronie postępowania na platformazakupowa.pl  
w sekcji ,,Komunikaty” . 

15.6.  Zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający nie ma obowiązku 
przeprowadzania jawnej sesji otwarcia ofert w sposób jawny z udziałem wykonawców lub 
transmitowania sesji otwarcia za pośrednictwem elektronicznych narzędzi do przekazu 
wideo on-line a ma jedynie takie uprawnienie. 

http://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_browsk
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
http://platformazakupowa.pl/
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16. SPOSÓB OBLICZENIA CENY 

16.1. Wykonawca zobowiązany jest podać w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SWZ) 
łączną cenę za wszystkie pozycje (prace) przewidziane w Kosztorysie Ofertowym 
(załącznik nr 2 do SWZ). 

16.2. Cenę łączną należy podać w złotych w kwocie brutto w odniesieniu do całego przedmiotu 
zamówienia, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zgodnie z matematycznymi 
zasadami zaokrągleń) wraz z wyszczególnieniem w Kosztorysie Ofertowym (załącznik nr 
2 do SWZ) zastosowanej stawki podatku VAT. 

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

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

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

16.6. Wzór formularza ofertowego został opracowany przy założeniu, iż wybór oferty  
nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego o którym 
mowa w pkt 16.7.  

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

17. OPISY KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE 
OFERTY WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU  OCENY OFERT. 

 

17.1. Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriumi oceny 
ofert: 
1) Cena – 60 %, 

2) Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia   - 40% 

17.2. Sposób obliczania punktów: 
1) W ramach kryterium „Cena” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru: 

                                                                            Cn 

C = ------------ x100 pkt x 60 % 

                                                                            Co  
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gdzie: 

 C – liczba punktów w ramach kryterium „Cena”, 

 Cn - najniższa cena spośród ofert ocenianych 

 Co - cena oferty ocenianej  

Ocenie w ramach kryterium „Cena” podlegać będzie cena łączna brutto podana w Ofercie 
(załącznik nr 1 do SWZ). 

Z uwagi na postanowienia art. 225 ust. 1 PZP, jeżeli złożono ofertę, której wybór 
prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z 
przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty 
dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby 
obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami, (dotyczy wykonawców zagranicznych). 

Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania określonego kryterium, otrzyma 
maksymalną ilość punktów, czyli 60 pkt. Pozostałym wykonawcom przypisana zostanie 
odpowiednio mniejsza liczba punktów, obliczona wg powyższego wzoru zastosowanego 
do obliczania punktowego. 

2) W  ramach  kryterium  „Samodzielna  realizacja  kluczowych  elementów  (części) 
zamówienia” oceniane będzie przyjęcie przez wykonawcę zobowiązania umownego do 
wykonywania  kluczowych  elementów  (części)  zamówienia,  określonych przez 
Zamawiającego w SWZ, samodzielnie przez wykonawcę składającego ofertę, tj. bez 
udziału  podwykonawców.  Zasady  realizacji  tego  zobowiązania  oraz  zasady 
odpowiedzialności  za  jego  niewykonanie  zostały  opisane  we  wzorze  umowy 
(stanowiącym załącznik nr 9 do SWZ). We wzorze umowy (stanowiącym załącznik nr 9 
do SWZ) zobowiązanie  do  wykonywania  kluczowych  elementów  (części) zamówienia, 
określonych przez Zamawiającego w SWZ, samodzielnie przez wykonawcę 
składającego Ofertę, tj. bez udziału podwykonawców jest określane jako „Obowiązek 
Samodzielnej Realizacji”. 

Kluczowe  elementy  (części)  zamówienia  obejmują czynności polegające na skoszeniu 
trawy na łąkach. 

 Wykonawca zamieści informację o przyjęciu na siebie zobowiązania umownego do 
samodzielnej realizacji kluczowych części zamówienia w Ofercie (załącznik nr 1 do SIWZ). 
Brak wskazania w Ofercie przyjęcia przez wykonawcę zobowiązania, o którym mowa w 
zdaniu poprzednim będzie uznawane jako nieprzyjęcie takiego zobowiązania, a Oferta 
wykonawcy uzyska 0 pkt w ramach niniejszego kryterium oceny ofert. Oferta wykonawcy, 
który zaciągnie takie zobowiązanie otrzyma 40 pkt. 

17.3. Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie Oferta wykonawcy, która uzyska największą 
liczbę punktów.  

17.4. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 
przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród 
tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, 
zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie 
określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. 

 

18. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE 
OFERT W CELU ZAWARCIA UMOWY. 

18.1. Przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca, którego oferta 
została uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu:  
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1. kopię umowy regulującej współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się  
o udzielenie zamówienia (np. umowę konsorcjum), jeżeli zamówienie będzie 
realizowane przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; 

2. polisę od odpowiedzialności cywilnej potwierdzającą, że Wykonawca jest ubezpieczony 
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej  
z przedmiotem zamówienia w wysokości co najmniej 100 000,00 zł (sto tysięcy złotych 
00/100). 

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

18.2. W dniu zawarcia umowy, w przypadku, gdy zamówienie realizują wykonawcy, którzy 
wspólnie ubiegali się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) jeden z wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powinien zostać wyznaczony jako 
wykonawca kierujący (lider), upoważniony do zaciągania zobowiązań, otrzymywania 
poleceń oraz instrukcji dla i w imieniu każdego, jak też dla wszystkich wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Lider odpowiada również za 
wskazanie jednego z członków konsorcjum jako odpowiedzialnego za przyjmowanie 
zleceń, odbioru prac oraz ich rozliczania, w tym wystawiania faktur. 

 

19. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO UMOWY W SPRAWIE 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 

19.1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego zawiera wzór 
umowy stanowiący załącznik nr 9 do SWZ.  

19.2. 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. 

 

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

 

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

20.2.  Odwołanie przysługuje na: 

1) niezgodną z przepisami PZP czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której 
Zamawiający był obowiązany na podstawie PZP; 

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, mimo że 
Zamawiający był do tego obowiązany. 
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20.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Odwołujący przekazuje 
kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w 
taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego 
terminu.  Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed 
upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie jego kopii nastąpiło przed 
upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

20.4. Odwołanie wnosi się  w terminie: (a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności 
Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została 
przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, (b) 15 dni od dnia 
przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego 
wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. (a). 

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

20.6. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 20.4. i 20.5 SWZ wnosi się w 
terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności 
można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego 
wniesienia.  

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

 

21. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY  

Zamawiający nie żąda wniesienia należytego wykonania umowy. 
 

22. KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH. 

22.1. Stosownie do 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 
osobowych, Dz. Urz. UE L 119 z 04 maja 2016 r., str. 1 – dalej „RODO”) Zamawiający 
informuje, iż administratorem danych osobowych jest Minister właściwy do spraw 
rozwoju regionalnego, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym 
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ 2014-2020), z siedzibą przy ul. Wspólnej 
2/4, 00-926 Warszawa. 

22.2. Nadleśnictwo Browsk w Gruszkach (Zamawiający) jest podmiotem przetwarzającym dane 
osobowe na podstawie porozumienia zawartego z administratorem (tzw. procesorem). 

22.3. W przypadku pytań kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Ministerstwa 
właściwego do spraw rozwoju regionalnego (Instytucji Zarządzającej POIiŚ) jest możliwy: 

a. pod adresem: ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa, 
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b. pod adresem e-mail: IOD@mfipr.gov.pl. 

22.4. Dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby realizacji Projektu pn. „Kompleksowy 
projekt ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez 
PGL Lasy Państwowe” nr POIS.02.04.00-00-0200/16-00, w ramach działania 2.4 oś 
priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 - art. 6 
ust. 1 lit. c RODO, przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia, realizacji oraz rozliczenia 
umowy. 

22.5. Dane osobowe pozyskane w związku z zawartą umową będą przechowywane nie dłużej 
niż w terminach przewidzianych prawem, zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o 
narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 

22.6. Niezależnie od postanowień pkt 22.5. powyżej, w przypadku zawarcia umowy, dane 
osobowe będą przetwarzane do upływu okresu przedawnienia roszczeń. 

22.7. Dane osobowe pozyskane w związku z zawartą umową mogą zostać przekazane do 
organów publicznych i urzędów państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na 
podstawie przepisów prawa, lub podmiotom świadczącym usługi informatyczne oraz 
doradcze, w tym usługi prawne i konsultingowe. 

22.8. Stosownie do art. 22 RODO, decyzje dotyczące danych osobowych nie będą podejmowane 
w sposób zautomatyzowany. 

22.9. Dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji 
międzynarodowej.  

22.10. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo: 

a. dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO), 

b. sprostowania danych (art. 16. RODO), 

c. usunięcia danych (art. 17 RODO), 

d. ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO), 

e. przenoszenia danych (art. 20 RODO), 

f. wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  
ul. Stawki 2, 00–193 Warszawa) nadzorującego zgodność przetwarzania danych 
z przepisami o ochronie danych osobowych. 

22.11. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem umownym; konsekwencją 
niepodania określonych danych jest brak możliwości zawarcia, wykonania i rozliczenia 
umowy cywilnoprawnej. 
 

23. ZAŁĄCZNIKI DO SWZ 

 

1) Załącznik nr 1 –  Oferta; 

2) Załącznik nr 2 – Kosztorys Ofertowy;  

3) Załącznik nr 3 - Wzór formularza jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia 
(JEDZ); 

4) Załącznik nr 4 – Niewiążący wzór zobowiązania do oddania wykonawcy do dyspozycji 
niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia;  

5) Załącznik nr 5 – Oświadczenie Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP  
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, 

mailto:IOD@mfipr.gov.pl
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6) Załącznik nr 6 – Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w 
oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP złożonym na formularzu Jednolitego 
Europejskiego Dokumentu Zamówienia w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania, 

7) Załącznik nr 7 – Wykaz wykonanych usług; 

8) Załącznik nr 8 – Wykaz urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania 
zamówienia publicznego;  

9) Załącznik nr 9 – Wzór umowy. 
 
 
 

 


