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I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: 

 
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe – reprezentujące Skarb Państwa - Nadleśnictwo 
Waliły 
adres:    
 Waliły-Stacja  
 ul. Białostocka 3 
 16-040 Gródek 
mail: 
 walily@bialystok.lasy.gov.pl 
http: 
 http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_bialystok/nadl_walily,  
NIP:  
 542-021-27-92 
 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 
 
1. Do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - 

Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), w 
skrócie ustawa PZP zwanej dalej „ustawą” oraz w sprawach nieuregulowanych ustawą, przepisy 
ustawy Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.) 

2. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust.1 
oraz art. 39 - 46 ustawy zgodnie z zasadami przewidzianymi dla zamówień o wartości 
szacunkowej powyżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 
Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

3. Zamawiający informuje, że przedmiot niniejszego zamówienia współfinansowany będzie ze 
środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 

4. Postępowanie prowadzone będzie zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „procedury 
odwróconej”, o której mowa w art. 24aa ust. 1 i 2 ustawy PZP. 

5. W zakresie nieuregulowanym w SIWZ zastosowanie mają przepisy PZP. Do czynności 
podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawcę stosować się będzie przepisy ustawy z dnia 
23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 poz. 1025 z późn. zm.) jeżeli 
przepisy PZP nie stanowią inaczej. 

6. Zgodnie z zapisami art. 10a postępowanie prowadzone będzie w formie elektronicznej. Zgodnie z 
art. 42 ust. 1 ustawy PZP specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami 
umieszczona zostanie na stronie BIP zamawiającego: 
https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_bialystok/nadl_walily/zamowienia_publiczne, oraz na 
platformie zakupowej: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_walily. 

7. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w języku polskim, a rozliczenie między 
Zamawiającym a wykonawcą prowadzone będzie w walucie PLN. 

8. Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
a. ustawa  z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych z późn. zm.( Dz. U. z 2018 r. 

poz. 1986 ze zm.)  
b. rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzaju 

dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty 
mogą być składane (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126), 

c. rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie średniego kursu 
złotego w stosunku do Euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień 
publicznych (Dz. U. 2017, poz. 2479), 

d. Kodeks Cywilny, 
e. ustawa z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015, poz. 

184, 1618 i 1634).   
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III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 
 
Nazwa zadania: "Kompleksowy projekt ochrony żubra przez Lasy Państwowe - utrzymanie poletek 
żerowych oraz koszenie łąk 2019" 
 
Oznaczenie wg wspólnego słownika zamówień: 

• 77100000-1 - usługi rolnicze, 

• 03111000-2 - nasiona, 

• 24430000-7 – nawozy zwierzęce lub roślinne 
 
Opis i miejsce wykonania prac:  Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie poletek żerowych w 
ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, polegająca na wykonaniu 
nawożenia, uprawy gleby (orka, bronowanie), siewu nasion na powierzchni 15,45 ha, oraz 
wykonanie koszenia łąk we wskazanych lokalizacjach na łącznej powierzchni 16,32 ha. 

 
Wykonawca wykona przedmiotowe zadanie zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym 
załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za należyte zabezpieczenie terenu robót i odpowiada za 
wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu i osobom trzecim. Wykonawca po zakończeniu robót 
zobowiązany jest do uporządkowania terenu robót.  
 
IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA Z 
POSTĘPOWANIA: 
 
1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają 

wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 
ust. 1 pkt 12-23 PZP, art. 24 ust. 5 pkt 1-8 PZP. Na podstawie: 
a. art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd 
układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez 
likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy 
z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1508, z późn. zm.) lub 
którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł 
układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje 
zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządzi likwidację 
jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe 
(Dz.U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.); 

b. art. 24 ust. 5 pkt. 2 PZP Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego Wykonawcę, który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, 
co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego 
działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co 
Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych. 

c. art. 24 ust. 5 pkt 3 PZP Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego Wykonawcę jeżeli Wykonawca lub osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 14, 
uprawnione do reprezentowania Wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 
pkt 2-4 z: 

• Zamawiającym, 

• Osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego, 

• Członkami komisji przetargowej, 

• Osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a – chyba że jest 
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możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób niż przez 
wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu; 

d. art. 24 ust. 5 pkt 4 PZP Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego Wykonawcę który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo 
nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia 
publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-
4 PZP, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania; 

e. art. 24 ust. 5 pkt 5 PZP Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za 
wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za 
jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą 
niż 3 000 złotych; 

f. art. 24 ust. 5 pkt 6 PZP Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego 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 
wykroczenie, o którym mowa w Art. 24 ust. 5 pkt PZP; 

g. art. 24 ust. 5 pkt 7 PZP Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego wykonawcę, wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o 
naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub 
przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie 
niższą niż 3 000 złotych; 

h. art. 24 ust. 5 pkt 8 PZP Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego Wykonawcę, który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub 
składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za 
pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 
15, chyba, że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące 
porozumienie w sprawie spłaty tych należności. 

 
2. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, 

o których mowa w art. 22 ust. 1b PZP dotyczące: 
a. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej o ile wynika to z 

odrębnych przepisów. Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu 
spełniania tego warunku udziału w postępowaniu. 

b. sytuacji ekonomicznej lub finansowej. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się 
wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej. 
Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 
zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 50 000,00 zł. 

c. zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w 
zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu. 

 
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą 
„spełnia”/”nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w formularzu jednolitego europejskiego 
dokumentu zamówienia (JEDZ – załącznik nr 2 do SIWZ), następnie potwierdzony w dokumentach 
lub oświadczeniach, o których mowa w rozdziale V, złożonych przez Wykonawców. 
 
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków 
udziału w postępowaniu określony w punkcie 2. winien spełniać co najmniej jeden z tych 
wykonawców, albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie. Żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających 
się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania. 
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Zamawiający może, na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada 
wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w 
inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację 
zamówienia.  
       
V. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W 
CELU POTWIERDZENIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA ORAZ W 
CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
 
1. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w pkt IV.1 

SIWZ oraz w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w 
pkt IV.2 SIWZ Wykonawca będzie obowiązany przedstawić Zamawiającemu następujące 
oświadczenia i dokumenty (w terminach wskazanych w niniejszej SIWZ): 
a. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne 

potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w niniejszej SIWZ i 
brak podstaw do wykluczenia, złożone na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu 
zamówienia (dalej: „JEDZ”), którego wzór określa Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 
2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiające standardowy formularz jednolitego 
europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE seria L 2016 r. Nr 3, s. 16). Treść JEDZ 
określona została w Załączniku nr 2 do SIWZ. W JEDZ należy podać następujące informacje: 

• na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 13 –14 
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. 181-188 oraz 218-221 Kodeksu 
karnego a także przestępstwa, o którym mowa w art. 9 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. 270-277, 278-298 oraz 300-307 Kodeksu karnego), 

• na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 15 Pzp –
informacje wymagane w Części III lit. B JEDZ; 

• na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 16 Pzp –
informacje wymagane w Części III lit. C wiersz ósmy JEDZ; 

• na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 17 Pzp –
informacje wymagane w Części III lit. C wiersz ósmy JEDZ; 

• na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 18 Pzp –
informacje wymagane w Części III lit. C wiersz ósmy JEDZ; 

• na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 19 Pzp –
informacje wymagane w Części III lit. C wiersz szósty JEDZ; 

• na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 20 Pzp –
informacje wymagane w Części III lit. C wiersz czwarty JEDZ; 

• na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 21 Pzp – 
informacje wymagane w Części III lit. D JEDZ; 

• na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 22 Pzp – 
informacje wymagane w Części III lit. D JEDZ; 

• na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp –
informacje wymagane w Części III lit. C wiersz drugi JEDZ; 

• na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 5 pkt 2 Pzp –
informacje wymagane w Części III lit. C wiersz trzeci JEDZ; 

• na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 5 pkt 3 Pzp–
informacje wymagane w Części III lit C wiersz piąty JEDZ; 

• na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 5 pkt 4 Pzp–
informacje wymagane w Części III lit. C wiersz siódmy JEDZ; 

• na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 5 pkt 5 Pzp–
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informacje wymagane w Części III lit. C wiersz pierwszy JEDZ; 

• na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 5 pkt 6 Pzp–
informacje wymagane w Części III lit. C wiersz pierwszy JEDZ; 

• na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 5 pkt 7Pzp -
informacje wymagane w Części III lit. C wiersz pierwszy JEDZ; 

• na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 5 pkt 8 Pzp –
informacje wymagane w Części III lit B JEDZ; 

• na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dot. sytuacji ekonomicznej - 
informacje nt. posiadanego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, które należy podać w 
Części IV lit. B wiersz szósty (pkt 6) JEDZ; 

b. dokument lub dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 
zamówienia na sumę gwarancyjną określoną w pkt IV.2.ppkt b. SIWZ. Jeżeli z uzasadnionej 
przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub 
ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w 
wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału 
w postępowaniu. 

c. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku 
podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp; 

d. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że 
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca 
zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz 
z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu; 

e. zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument 
potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne 
lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 
ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym 
organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnym i odsetkami lub grzywnami, w 
szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

f. informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 
21 Pzp oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez 
zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

g. oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub 
ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub 
decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi 
odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych 
należności (w odniesieniu do przesłanki wykluczenia opisanej w art. 24 ust. 1 pkt 15 Pzp); 

h. oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego 
zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (w odniesieniu do Przesłanki wykluczenia 
opisanej w art. 24 ust. 1 pkt 22 PZP) załącznik nr.4; 

i. oświadczenie wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za 
wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez 
zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 PZP załącznik nr.4; 

j. oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o 
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naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska 
lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na 
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 13-15 Pzp załącznik nr.4; 

k. oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których 
mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1785 z późn. zm.) załącznik nr.4; 

2. Dokumenty wskazane w pkt V.1. ppkt b-k, Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona 
najwyżej będzie obowiązany złożyć w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym 
niż 10 dni, określonym w wezwaniu wystosowanym przez Zamawiającego do Wykonawcy po 
otwarciu ofert. Dokumenty wskazane w pkt V.1. ppkt b-k, powinny być aktualne na dzień złożenia 
wyznaczony przez Zamawiającego. 

3. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w 
okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp, Wykonawca będzie zobowiązany 
złożyć oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 
(wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ). 

4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z 
warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt IV.2. winien spełniać co najmniej jeden z 
tych wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie. Żaden z wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania. 

5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej zamiast dokumentów: 

a. o których mowa w pkt V.1 c-e składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w 
którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:  
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 
b) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub 

zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych 
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 

b. których mowa w pkt V.1 f składa informacje z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku 
braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ 
sadowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo w 
zakresie określonym w art.24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp oraz w art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Pzp, 

6. Dokumenty, o których mowa powyżej w punkcie 5a. a) oraz 5b. powinny być wystawione nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty, o których mowa 
powyżej w pkt. 5a. b) powinny być wystawiane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert. 

7. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa 
w pkt. 5, zastępuje się je 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 lub miejsce zamieszkania tej osoby. 
Postanowienia pkt. 6. stosuje się odpowiednio. 

8. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego 
siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może 
zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby, której dokument 
dotyczy lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o 
udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 

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

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

a. w formularzu oferty należy wskazać firmy (nazwy) wszystkich Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia; 

b. 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; 

c. JEDZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te 
potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w 
zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

d. dokumenty, o których mowa w pkt V.1. ppkt b-k obowiązany będzie złożyć każdy z 
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; 

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

f. 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; 

g. 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. 

11. W przypadku Wykonawców wykonujących działalność w formie spółki cywilnej postanowienia 
dot. oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) 
stosuje się odpowiednio. 

12. Zamawiający informuje, iż na podstawie § 2 ust. 7 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 
lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126 –dalej: Rozporządzenie”), 
jeżeli treść informacji przekazanych przez wykonawcę w jednolitym europejskim dokumencie 
zamówienia odpowiada zakresowi informacji, których zamawiający wymaga poprzez żądanie 
dokumentów zamawiający może odstąpić od żądania tych dokumentów od Wykonawcy. 

13. 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 oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie 
podlegają wykluczeniu i spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą 
uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są 
już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 

14. Oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, 
na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a 
Pzp oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. 

15. 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. 

16. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 
spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia, jeżeli 
zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je 
uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów 
publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 
podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 570). 
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17. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 
spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, w formie 
elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz 
danych, Zamawiający samodzielnie pobierze z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę 
oświadczenia lub dokumenty. W przypadku zaś wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub 
dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw 
wykluczenia, które są w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub 
dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 Pzp, 
Zamawiający w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz brak 
podstaw wykluczenia korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one 
aktualne. 

18. Jeżeli Wykonawca nie złoży JEDZ (elektronicznie), oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ust. Pzp, lub innych dokumentów 
niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, 
zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie 
do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez 
siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia 
wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie 
postępowania. 

19. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń (w 
tym dokumenty składane na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia oraz na 
potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu) składane są przez Wykonawcę za 
pośrednictwem platformy zakupowej pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_walily 
jako załączniki. 

20. Wykonawca, w terminie trzech dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z 
otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 PZP, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o 
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 
ust. 1 pkt 23) PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, 
że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia będzie udostępniony przez Zamawiającego na 
stronie internetowej wraz z informacją z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 PZP. 

21. Zgodnie z art. 24aa PZP Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy 
Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu. 

 
VI. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z 
WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE 
WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 
 
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami 

odbywa się przy użyciu profilu nabywcy Nadleśnictwa Waliły dostępnym na platformie 
zakupowej pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_walily, gdzie odbywa się składanie 
ofert, wprowadzanie zmian, wycofanie oferty, lub wniosku. 

2. Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest: 

• w sprawach merytorycznych: Małgorzata Zbyryt,  tel. 85 713 23 17; 

• w sprawach formalnych: Piotr Dąbrowski tel. 85 713 23 16; 
od poniedziałku do piątku w godz. 700-1500 z wyjątkiem dni wolnych od pracy. 

3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 
musi wejść na profil nabywcy Nadleśnictwa Waliły pod linkiem: 
https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_walily, przejść w zakładkę postępowania, gdzie będzie 
możliwość złożenia oferty. Wykonawca ma dostęp do: złożenia oferty, jej zmiany, wycofania 
oferty lub wniosku oraz komunikacji z Zamawiającym. 

4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, 
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu 
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opisane zostały w Instrukcji korzystania z platformy zakupowej dostępnej pod linkiem: 
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje. 

5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem platformy zakupowej do: złożenia, 
zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 1 GB. 

6. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń 
lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę 
ich przekazania na platformie zakupowej. 

 
Złożenie oferty w postępowaniu 
 
1. Wykonawca składa ofertę przy pomocy platformy zakupowej 

https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_walily. Wykonawca zamierzając złożyć ofertę, nie ma 
obowiązku zarejestrowania się na platformie. Wykonawca może złożyć ofertę bez potrzeby 
logowania się, zakładania konta. Z Wykonawcami na platformie zakupowej prowadzona będzie 
korespondencja związana z postępowaniem. 

2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w 
formacie danych określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012r. 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), w szczególności: doc, docx i 
podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób złożenia oferty opisany został w 
Instrukcjach platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje. Ofertę 
należy złożyć w oryginale. Zamawiający dopuszcza możliwości złożenia skanu oferty opatrzonej 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

3. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako 
tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym polu wyznaczonym na 
platformie. 

4. Do oferty należy dołączyć Jednolity Europejski Dokument Zamówienia w postaci elektronicznej 
opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi 
ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP). 

5. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę na platformie 
zakupowej, zaś zmiana oferty, może być wprowadzona poprzez wycofanie starej oferty, a 
złożenie poprawionej na nowo, zgodnie z Instrukcjami platformy zakupowej. 

6. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani 
wycofać złożonej oferty. 

7. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert). 
a. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a 

Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż wskazanych w 
ust. V.1.), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za 
pośrednictwem wyznaczonym miejsc w profilu nabywcy na platformie zakupowej 
https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_walily. We wszelkiej korespondencji związanej z 
niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem 
identyfikacyjnym postępowania – SA.270.10.2019. 

b. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty 
elektronicznej, email walily@bialystok.lasy.gov.pl 

c. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub 
oświadczeń, bądź też zapytań składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem zakładki z 
wiadomościami dostępnej na platformie zakupowej Nadleśnictwa Waliły 
https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_walily Sposób sporządzenia dokumentów 
elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być 
zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 
czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o 
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udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów 
elektronicznych oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie 
rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia. 

 

VII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM:  

 
1. W przedmiotowym postępowaniu wymagane jest wniesienie wadium na zasadach określonych w 

art. 45 ust. 3 Pzp. 
2. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 1 500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset 

złotych) 
3. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.  
4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 

a. pieniądzu, 
b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z 

tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 
c. gwarancjach bankowych, 
d. gwarancjach ubezpieczeniowych, 
e. poręczeniach udzielonych 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 (tekst jedn.: 
Dz. U. z 2018 r. poz. 110 z późn. zm.). 

5. Wadium wpłacane w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego 
w banku BGŻ O/W w Białymstoku nr rachunku: 10 2030 0045 1110 0000 0072 8880 z 
dopiskiem: wadium na zabezpieczenie oferty w postępowaniu na „Kompleksowy projekt ochrony 
żubra przez Lasy Państwowe - utrzymanie poletek żerowych oraz koszenie łąk 2019.” Wniesienie 
wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli  najpóźniej przed upływem terminu składania ofert 
zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego. 

6. Z treści wadium wnoszonego w formie: poręczenia bankowego, poręczenia spółdzielczej kasy 
oszczędnościowo-kredytowej, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach 
udzielonych 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 powinno wynikać 
bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie 
związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w 
okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a PZP oraz art. 46 ust. 5 PZP.  

7. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz należy złożyć wraz z Ofertą w oryginale w postaci 
elektronicznej tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznymi osób upoważnionych do 
jego wystawienia. Wadium musi zabezpieczać ofertę na daną część zamówienia przez cały okres 
związania ofertą. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty 
akceptowalną formą wadium w wyznaczonym terminie, zostanie odrzucona z postępowania na 
podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy PZP. 

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

gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz 
wskazanie ich siedzib, 

b. określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem – określenie 
przedmiotu zamówienia 

c. kwotę gwarancji/poręczenia, 
d. zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty 

gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach 
określonych w art. 46 ust. 4a PZP oraz art. 46 ust. 5 PZP . 
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VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT: 
 
1. Oferta musi być sporządzona pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej, i opatrzona 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, 
podpisana przez osobę upoważnioną. 

2. W przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika do oferty należy dołączyć stosowne 
pełnomocnictwo dla takiego pełnomocnika. 

3. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
4. Wykonawcy przedstawiają ofertę zgodnie ze wszystkimi wymaganiami określonymi w SIWZ. 
5. W terminie składania ofert określonym w ust. X SIWZ wykonawca zobowiązany jest złożyć 

Zamawiającemu: 
a. Ofertę złożoną od rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatrzoną kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym zawierającą: 

• Formularz oferty zgodny w treści z zał. nr 1 do SIWZ; 

• pełnomocnictwo do złożenia oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych 
dokumentów złożonych wraz z ofertą; pełnomocnictwo powinno być udzielone pod rygorem 
nieważności, w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym; 

• pełnomocnictwo dla pełnomocnika ustanowionego przez Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia, pełnomocnictwo powinno być udzielone pod 
rygorem nieważności, w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym; 

• w przypadku Wykonawców występujących w postępowaniu w formie spółki cywilnej, w celu 
wskazania sposobu reprezentacji spółki do oferty można załączyć umowę spółki cywilnej. 
W takim przypadku nie jest koniecznym załączanie do oferty dodatkowego 
pełnomocnictwa; 

• dowód wniesienia wadium. 

• JEDZ jako własne oświadczenie Wykonawcy pod rygorem nieważności, w postaci 
elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 

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

• pełnomocnictwo do złożenia oferty udzielone pod rygorem nieważności, w postaci 
elektronicznej i opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, o ile oferta zostanie 
złożona przez pełnomocnika. 

6. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako 
tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym 
zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z 
plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP). 

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

8. Wykonawca nie może wprowadzić zmiany, poprawki. Modyfikacje i uzupełnienia do złożonej 
oferty przed terminem składania ofert są możliwe jedynie poprzez wycofanie oferty, a następnie 
złożenie jej na nowo. Wprowadzona na nowo oferta musi być złożona wg takich samych zasad 
jak złożona oferta wycofana. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert 
wycofać ofertę. 

9. W przypadku nieprawidłowego złożenia oferty, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe 
jej złożenie. Oferta taka nie weźmie udziału w postępowaniu. 

10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
11. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, o których mowa w art. 2 pkt 6 ustawy 
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PZP. 
12. W postępowaniu nie jest przewidziane zastosowanie aukcji elektronicznej. 
13. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy 

PZP. 
 

 IX. INFORMACJA O PODYWKONAWCACH: 

 
1. Zamawiający informuje, że stosownie do dyspozycji art. 36a Ustawy PZP nie nakłada na 

Wykonawców obowiązku osobistego wykonania kluczowych części zamówienia.  
2. Zamawiający dopuszcza zlecenie części zamówienia podwykonawcom w zakresie usług, dostaw 

lub robót budowlanych.  
3. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie 

zleci podwykonawcom.  
4. W przypadku gdy wykonawca w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o 

których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy PZP polega na zasobach podwykonawcy na zasadach 
określonych w art. 26 ust.2b PZP zobowiązany będzie do  wskazania części zamówienia której 
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom lub podania przez Wykonawcę nazw (firm) 
podwykonawców, na których zasoby się powołuje.  

5. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 
powoływał się , na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy PZP, w celu wykazania 
spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy PZP, 
Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub 
Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie 
postępowania o udzielenie zamówienia. 

6. Zamawiający wymaga, aby umowa o podwykonawstwo z podwykonawcą, której przedmiotem są 
roboty budowlane winna zawierać w szczególności:  

a. planowaną datę zawarcia umowy,  
b. dokładny i szczegółowy zakres robót budowlanych objętych umową,  
c. cenę za wykonanie zakresu objętego umową, przy czym wynagrodzenie Podwykonawcy nie 

może być wyższe od wynagrodzenia wykonawcy.  
d. sposób odbiorów i rozliczeń z tytułu wykonania zakresu robót przez Podwykonawcę, 
e.  termin wykonania podzlecanego zakresu roboty budowlanej, przez Podwykonawcę, przy 

czym termin wykonania robót nie może być dłuższy od terminów określonych w umowie 
(harmonogramie rzeczowo finansowym) zawartej z Wykonawcą.  

f. termin zapłaty wynagrodzenia nie dłuższy jednak niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy 
faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie podzleconej roboty budowlanej.  

 

X.  MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT: 

 
1. Wykonawca składa ofertę w terminie do 16.05.2019 r. do godz. 1000 za pośrednictwem platformy 

zakupowej dostępnej pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_walily. 
2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 16.05.2019 r. o godz. 1010 w siedzibie zamawiającego, tj. 

Nadleśnictwie Waliły w Waliłach Stacji, ul. Białostocka 3, 16-040 Gródek, pokój nr.15 (sala 
narad). Otwarcie ofert następuje poprzez odszyfrowanie i odczytanie ofert dostępnych na 
platformie zakupowej. 

3. Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. Podczas 
otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) i adresy wykonawców, a także informacje 
dotyczące cen zawartych w ofertach. 

4. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje z 
otwarcia ofert. 

 



 

 14 

XI. OFERTA  NAJKORZYSTNIEJSZA: 

 
Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim 
wymaganiom przedstawionym w Specyfikacji i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza. 
 
1. Przy wyborze  oferty zamawiający  będzie się kierował następującymi kryteriami i ich 

znaczeniem: 
a. cena ofertowa (KC) - 60% 
b. termin płatności faktury, nie krótszy niż 14 dni - nie dłuższy niż 30 dni (KT) - 40% 

2. Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez 
wykonawców  w następujący sposób: 

a. kryterium cena ofertowa (KC): 
• do oceny w kryterium cena ofertowa będzie brana pod uwagę cena brutto zaoferowana 

przez wykonawcę na formularzu ofertowym, czyli zawierająca należny podatek od 
towarów i usług (VAT). 

• 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 poniższego wzoru zastosowanego 
do obliczania punktowego: 

 
 najniższa cena spośród ofert ważnych  
KC =  ------------------------------------------------------------ × 100 pkt. × 60% 
 cena oferty badanej  

 
b. kryterium termin płatności faktury (KT): 

• oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania określonego kryterium, otrzyma 
maksymalną ilość punktów, czyli 40 pkt. Pozostałym wykonawcom przypisana zostanie 
odpowiednio mniejsza liczba punktów, obliczona wg poniższego wzoru zastosowanego 
do obliczania punktowego: 

 
 Termin płatności faktury oferty badanej  
kp =  ------------------------------------------------------------ × 100 pkt. × 40% 
 Najdłuższy termin płatności faktury spośród ofert ważnych  

 

• jeżeli wykonawca nie wskaże w ofercie terminu płatności faktury, zamawiający uzna, 
że wskazany został 14-sto dniowy termin płatności. 
 

3. Oferta spełniająca w najwyższym  stopniu wymagania kryterium, otrzyma maksymalną ilość 
punktów (KC -60pkt, KT - 40pkt). 

4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom 
przedstawionym w ustawie – Prawo zamówień publicznych oraz SIWZ i została oceniona jako 
najkorzystniejsza w oparciu o podane powyżej kryteria wyboru. 

5. W przypadku dwóch lub więcej ofert, które po z sumowaniu będą miały identyczną punktację, 
kryterium decydującym o wyborze jest kryterium ceny (KC). 
 

XII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY: 
 
1. Cenę należy podać w złotych polskich w kwocie brutto, wymienioną w Formularzy oferty 

(stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zgodnie z 
matematycznymi zasadami zaokrągleń) wraz z wyszczególnieniem zastosowanej stawki podatku 
VAT. 

2. W cenie ofertowej należy uwzględnić należny podatek VAT, zgodny z obowiązującymi przepisami 
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podatkowymi wg stawki na dzień składania ofert. Zamawiający przyjmuje, że wysokość stawki 
VAT wynosi – 23%. W przypadku naliczenia innej stawki VAT niż podanej przez Zamawiającego 
do oferty należy dołączyć pisemne oświadczenie Wykonawcy, z którego treści będzie 
jednoznacznie wynikało, na jakiej podstawie Wykonawca upoważniony jest do naliczania takiej 
stawki VAT). Oświadczenie stanowić będzie treść oferty Wykonawcy. 

3. Określony w SIWZ rzeczowy zakres przedmiotu zamówienia oraz postanowienia wynikające z 
wzoru umowy załączonego do SIWZ stanowią podstawę do obliczenia ceny wynikającej z oferty. 

4. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania niniejszego 
zamówienia, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia niezbędne dla prawidłowego 
zrealizowania całości zamówienia. 

5. Wykonawca ponosić będzie skutki wynikające z nieuwzględnienia okoliczności, które mogą 
wpłynąć na cenę zamówienia. 

6. W przypadku Wykonawcy zagranicznego, który nie jest zarejestrowany w Polsce, Zamawiający w 
celu dokonania oceny oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny – wartości netto podatek od 
towarów i usług, który Zamawiający zgodnie z obowiązującymi przepisami zobowiązany jest 
wpłacić. 

7. Oferta zawierająca omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, Zamawiający może poprawić na 
podstawie art. 87 ust.2.  

 

XIII. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 

 
Wymagany termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 30.10.2019 roku (zgodnie 

z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ). 
 

XIV. ZMIANY W UMOWIE: 

 
1. Zmiana postanowień niniejszej umowy jest dopuszczalna w przypadkach przewidzianych  w 

Ustawie Prawo Zamówień Publicznych. 
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie  w 

formie pisemnej podpisanej przez obie strony – pod rygorem nieważności. 
3. Zmiana umowy może być dokonana w przypadku okoliczności, których nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy, wystąpienia siły wyższej lub działania osób trzecich, a  w 
szczególności: 
a. zmianie uległy przepisy prawne istotne dla realizacji przedmiotu umowy; 
b. wystąpiły zamówienia dodatkowe lub zamienne niezbędne do prawidłowego wykonania 

zamówienia dotyczące robót, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji 
niemożliwej wcześniej do przewidzenia i które mają wpływ na termin realizacji zamówienia; 

c. przesunięcie terminu wykonania umowy nastąpiło z powodu wystąpienia niekorzystnych 
warunków atmosferycznych; 

d. zmianie uległy stawki podatku VAT. 
 

XV. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA: 
 
Zamawiający unieważnia postępowanie o zamówienie publiczne, gdy: 
1. Nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu. 
2. Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia; 
3. Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonania 

zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć. 
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XVI. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 

 
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 
Ustawy, przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami Ustawy czynności 
Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechaniu czynności, 
do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Ustawy. 

2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego 
stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w art. 180 ust. 5 zd. Drugie PZP, 
albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 

3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia na stronie internetowej. 

4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 2 i 3 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. 

5. Odwołane wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane 
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego 
certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. 

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia 
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 
 

XVII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE 
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY: 
 
1. Przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawca, którego oferta została 

uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu: 
a. W przypadku udzielenia zamówienia konsorcjum (tzn. Wykonawcy określonemu w art. 23 ust. 

1 ustawy PZP) umowę regulującą współpracę tego konsorcjum. 
b. Polisę od odpowiedzialności cywilnej określoną we wzorze umowy w sprawie zamówienia 

publicznego (załącznik nr 5 do SIWZ) 
2. Niedopełnienie wskazanych wyżej formalności będzie traktowane jako uchylanie się przez 

Wykonawcę od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
3. Istotne postanowienia umowy określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ. 

 

XVIII.TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 

 
1. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert. 
2. Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania 

ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na trzy dni przed upływem terminu 
związania ofertą, zwróci się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o 
oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.  

4. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w pkt. 3 nie powoduje utraty wadium. 
5. Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem 

okresu ważności wadium albo jeżeli nie jest to możliwe z wniesieniem nowego wadium na 
przedłużony okres związania ofertą. 

 
 



 

 17 

XIX. TRYB OGŁOSZENIA WYNIKÓW PRZETARGU: 

 
1. Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży ofertę najkorzystniejszą z  punktu 

widzenia kryteriów przyjętych w Specyfikacji; 
2. O wyborze oferty zostaną powiadomieni wszyscy wykonawcy; 

 

XX. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY: 

 
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
  

XXI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 i 14 RODO  

 
1. Zamawiający oświadcza, że jest administratorem danych w rozumieniu art. 4 pkt. 7 RODO, 

przetwarzanych celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. 
2. Zamawiający oświadczają, że posiadają zasoby infrastrukturalne, doświadczenie, wiedzę oraz 

wykwalifikowany personel, w zakresie umożliwiającym realizację niniejszej umowy, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa. W szczególności Strony oświadczają, że znane im są 
zasady przetwarzania i zabezpieczenia danych osobowych wynikające z RODO. 

3. W ramach wykonania niniejszego postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, w 
szczególności będą zbierane następujące dane osobowe: imiona i nazwiska, miejsce pracy, 
stanowisko służbowe, dane kontaktowe, dodatkowe dane osobowe o ile będą niezbędne do 
realizacji niniejszego postępowania przewidziane w „pzp” i nie będą naruszały praw i wolności 
tych osób.  

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest oraz 6 ust. 1 lit. c) RODO – 
przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, 
tj. „Pzp” 

5. Dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie 
uzasadnione interesy realizowane przez Zamawiającego lub przez stronę trzecią, jakim jest 
dochodzenie roszczeń i obrona praw Zamawiającego.  

6. Dane osobowe mogą zostać ujawnione jednostkom organizacyjnym PGL Lasy Państwowe, 
dostawcom usług prawnych i doradczych w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności 
kancelariom prawnym), mogą być także przekazane dostawcom usług informatycznych, z których 
Zamawiający korzysta.  

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

8. Osoby realizujące postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego mają prawo do:  
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 sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO), 
g. niepodlegania decyzjom podjętym w warunkach zautomatyzowanego przetwarzania danych, 

w tym profilowania (art. 22 RODO), 
h. prawo do 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. 

9. Dane osobowe w ramach niniejszego postępowania będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 
1 ustawy Pzp, przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a 
jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 lat, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania 
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umowy.  
10. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach 

Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 
Konsekwencja niepodania danych może skutkować wykluczeniem z postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego.  

11. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu. 
12. W przypadku pytań dotyczących ochrony danych osobowych prosimy o kontakt e-mail: 

walily@bialystok.lasy.gov.pl      
13. Klauzule informacyjne, o których mowa w art. 13 i 14 RODO, którego przepisy bezpośrednio 

obowiązują we wszystkich państwach członkowskich UE z dniem 25 maja 2018 r.,  mają 
odpowiednie zastosowanie w Pzp.  

14. Spełnienie obowiązku informacyjnego o którym mowa w art. 13 RODO względem wykonawcy 
zostało spełnione w pkt 32 ppkt 1 do 11. 

 

XXII. W SPRAWACH NIEUREGULOWANYCH W NIENIJESZEJ SPECYFIKACJI MAJĄ 
ZASTOSOWANIE PRZEPISY USTAWY Z DNIA 29.01.2004r. PRAWO ZAMÓWIEŃ 
PUBLICZNYCH (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), WRAZ Z PÓŹNIEJSZYMI  ZMIANAMI. 

 

XXIII. ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ: 

 
1. Załącznik nr 1: Formularz cenowy wraz z opisem przedmiotu zamówienia. 
2. Załącznik nr 2: Formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) 
3. Załącznik nr 3: Oświadczenie o pozostawaniu lub nie pozostawaniu w grupie kapitałowej. 
4. Załącznik nr 4: Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia. 
5. Załącznik nr 5: Wzór umowy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Waliły – Stacja, dnia 08.04.2019r. 


