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1. NAZWA i ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

 
Skarb Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe  
Nadleśnictwo Augustów w Augustowie 
reprezentowane przez  
Wojciecha Szostaka – Nadleśniczego 
siedziba Nadleśnictwa:  
Nadleśnictwo Augustów 
ul. Turystyczna 19 
16-300 Augustów 
tel. 87 643-99-00,  fax : 87 644 35 76 
e-mail: augustow@bialystok.lasy.gov.pl  
strona internetowa zamawiającego: http://www.augustow.bialystok.lasy.gov.pl/ 

 
strona internetowa prowadzonego postępowania: 
https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_augustow 
 
dedykowana platforma zakupowa do obsługi komunikacji w formie elektronicznej pomiędzy 
Zamawiającym a wykonawcami oraz składania oferty 
https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_augustow 
 
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://platformazakupowa.pl/pn/lasy_augustow 

 

(„Zamawiający”) zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonym w trybie podstawowym zgodnie z wymaganiami określonymi w SWZ.  

 

2. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA 

2.1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym o jakim stanowi art. 275 pkt 
1 p.z.p. z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 
r. poz. 1129 ze zm.. - „PZP”) oraz aktów wykonawczych do PZP oraz niniejszej Specyfikacji 
Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SWZ”.  

2.2. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia 
negocjacji. 

2.3.  Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza progów unijnych o jakich 
mowa w art. 3 ustawy pzp.  

2.4.  Zamówienie realizowane w ramach projektu „Kompleksowa ochrona żubra w Polsce”, 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko. Numer projektu: POIS.02.04.00-00-0027/18. 

mailto:augustow@bialystok.lasy.gov.pl
http://www.augustow.bialystok.lasy.gov.pl/
https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_augustow
https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_augustow
https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_augustow
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2.5.  W zakresie nieuregulowanym w niniejszej specyfikacji warunków zamówienia, zastosowanie 
maja przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 
1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 ze zm.). 

2.6.  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. Zamawiający 
unieważnienia postępowanie o udzielenie zamówienia w przypadku zaistnienia przesłanek 
wynikających z art. 255 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2.7.  Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.  

2.8.  Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych.  

2.9.  Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych.  

2.10.  Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej.  

2.11.  Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez 
wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy PZP.  

2.12.  Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnieniem osób, o których 
mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 PZP. 

2.13.  Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

2.14.   Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

2.15.   Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych 
zadań. 

2.16.   Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia. 

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 

3.1.   Przedmiotem zamówienia jest: „Zimowe dokarmianie żubrów - zakup karmy z rozwiezieniem  

w ramach projektu „Kompleksowa ochrona żubra w Polsce””. Numer projektu: POIS.02.04.00-

00-0027/18. 

3.2.  Przedmiot zamówienia obejmuje: Zimowe dokarmianie żubrów- dostawa karmy wraz z 

jej rozwiezieniem w latach  2021-2022 na terenie Nadleśnictwa Augustów. Przedmiotem 

zamówienia jest sukcesywna dostawa karmy wraz z jej rozwiezieniem na miejsce zimowego 

dokarmiania stada żubrów na terenie Nadleśnictwa Augustów w ramach realizacji projektu pn. 

„ Kompleksowa ochrona żubra w Polsce” (Umowa o dofinasowanie POIS.02.04.00-00-0027/18-

00 z dnia 30.05.2019 r. w ramach działania 2.4 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko 2014-2020). 

3.3.  Wykonawca w ramach zamówienia zobowiązany jest do zakupu karmy we własnym zakresie 

oraz jej przechowywania i wyłożenia we wskazanych miejscach w łącznej ilości: 

a.   3,5 ton owsa, 
b.   20 ton buraków pastewnych, 
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c.   25 bel siana, 
d.   20 ton kiszonki z kukurydzy 
e.   Lizawki solne (kostki o wadze 10 kg)- 36 szt. 
f.   2 tony marchwi 

3.4.   Okresem realizacji dostawy jest okres zimowego dokarmiania żubrów przypadający: 

a.   2021 rok ( miesiące od września do grudnia) 

b.   2022 rok (miesiące od stycznia do marca). 

3.5.   Wymagania dotyczące przedmiotu dostawy, tj. karmy: 

a.   kiszonka- dobrej jakości z kukurydzy z pokosu 2021 roku, 

b.   owies- zdrowy, bez zanieczyszczeń mechanicznych, workowany w worki max 50 kg); 

c.   buraki pastewne- dobrej jakości, zebrane jesienią 2021 r. przed przymrozkami, bez 
zanieczyszczeń mechanicznych oraz oznak zgnilizny; 

d.   siano- w belach pozyskane na terenie powiatu augustowskiego (celem uniknięcia zawleczenia 
niepożądanych gatunków roślin i pasożytów), ze zbiorów 2021 r., bez turzyc, trzcinnika i situ. 

e.   lizawki solne typu Multi-Lisal Se , kostki o wadze 10 kg, w ilości 36 szt. 

f.   marchew- dobrej jakości, zebrane jesienią 2021 r. przed przymrozkami, bez zanieczyszczeń 
mechanicznych oraz oznak zgnilizny; 

3.6.   Zasady realizacji dostaw: 

a.   Rozładunek karmy w leśnictwie Kozi Rynek w oddziale 212 g, lub w miejscu wskazanym przez 
zamawiającego w zależności od miejsca bytowania żubrów. Lokalizacja, na których planowane 
jest rozwiezienie przedmiotu zamówienia mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie w 
trakcie realizacji zamówienia. 

b.   Dowóz i rozładunek karmy odbywać się będzie do dwóch razy w tygodniu, w zależności od 
potrzeb i aktualnie panujących warunków pogodowych. Każdorazowo zostanie ustalona ilość, 
rodzaj i lokalizacja wyłożenia pasz. Potrzeba rozwiezienia pasz będzie zgłaszana przez 
Zamawiającego pisemnie wg. Wzoru zlecenia (Załącznik nr 5 do wzoru umowy, stanowiącego 
załącznik nr 6 do SWZ.) 

3.7.   W ramach dostawy wykonawca zobowiązany będzie do uprzątnięcia miejsc dokarmiania, tj: 

a.   Uprzątanie miejsc dokarmiania polegające na zbieraniu resztek karmy i jej wywóz z terenu 
nadleśnictwa; 

b.   Końcowe uprzątnięcie miejsca dokarmiania, w którym wykładana była karma na zakończenie 
okresu dokarmiania. 

3.8.  W przypadku stwierdzenia, że pasza przygotowana przez Wykonawcę do rozwiezienia, 
rozwożona lub już rozwieziona nie odpowiada wymaganiom Zamawiającego ze względu na 
posiadanie cech, o których mowa powyżej, Wykonawca zobowiązany będzie zapewnić w 
terminie 2 dni od daty stwierdzenia tych wad, paszę spełniająca wymagane cechy jakościowo-
ilościowe i dokonać jej rozwiezienia wraz z uprzątnięciem paszy wadliwej. 
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3.9.   Wykonawca jest zobowiązany do uprzątnięcia: odpadów (folie, sznurki, siatki, worki itp. po 
rozpakowaniu paszy) i psującej się paszy z powierzchni, na której będzie ponownie wykładana 
pasza. 

3.10.   Dodatkowe warunki dotyczące przedmiotu zamówienia: 

a)   Realizację zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi w Państwowym 
Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe przepisami. 

b)   Wykonawca jest zobowiązany do posiadania mat sorpcyjnych pochłaniających oleje i 
biopaliwa. Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia wszystkich maszyn pracujących na 
powierzchni leśnej w zawory odcinające, uniemożliwiające wyciek oleju w wyniku awarii 
systemu hydraulicznego. 

c)   Rozliczenia będą dokonywane za faktycznie dostarczoną i rozwiezioną paszę (z zakresie 
odebranej przez Zamawiającego części usługi) według cen jednostkowych podanych przez 
Wykonawcę w ofercie.  

3.11.   WIZJA LOKALNA:  

  Zamawiający przewiduje możliwość odbycia przez Wykonawcę wizji lokalnej niezbędnej do 
realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u Zamawiającego. 

  Okazanie działek oraz wskazanie miejsca lokalizacji dostaw zainteresowanym Wykonawcom 
nastąpi w terminie do 4 dni przed terminem składania oferty. Wykonawcy planujący 
przystąpić do przetargu powinni poinformować Zamawiającego telefonicznie pod numerem 
512 278 897 o potrzebie okazania na gruncie działek podlegających zabiegom. Okazanie 
zostanie potwierdzone „protokołem okazania”. 

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

a)  15700000-5 Pasza dla zwierząt,  

b)  03114200-5 Siano 

c)  03211600-9 Owies 

3.13.  Zadanie realizowane w ramach projektu pn. „Kompleksowa ochrona żubra w Polsce”. 

3.14.    Zasady ogólne realizacji przedmiotu zamówienia. 

a)    Wykonawca będzie wykonywał przedmiot zamówienia zgodnie z terminami określonymi w 
umowie w sprawie zamówienia publicznego.  

b)   Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spowodowanie wszelkich uszkodzeń dróg 
dojazdowych do powierzchni i jest zobowiązany do ich naprawy, pod rygorem kary umownej. 

c)  Odbiór prac będzie dokonany przez  koordynatora projektu oraz leśniczego ds. łowieckich.  

4. 4.           TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

4.1. Okres  realizacji zamówienia:  
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  Realizacja zamówienia nastąpi w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 31 marca 2022 
r.  

  Uzasadnienie: Wskazany termin wynika z planu realizacji projektu „Kompleksowa ochrona 
żubra w Polsce.” 

4.2.  Terminy wykonania zamówienia: 

a)   w 2021 r. w miesiącach wrzesień, październik, listopad, grudzień, 

b)   w 2022 r. w miesiącach styczeń, luty, marzec. 

4.3.  Terminy wykonania poszczególnych prac będą określone w Zleceniach sporządzanych przez 
Przedstawiciela Zamawiającego. 

4.4.  Powyższe nie uchybia możliwości wykonywania uprawnień wynikających z umowy po 
terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, jak również możliwości przedłużenia okresu 
realizacji zamówienia w drodze zmiany umowy.  

4.5.  Tak określony termin realizacji Zamówienia może ulec zmianie na zasadach określonych 
w umowie. 

4.6.  Należyta realizacja poszczególnych dostaw zostanie każdorazowo potwierdzona protokołem 
dostawy/ odbioru karmy (Załącznik nr 4 do umowy stanowiącej załącznik nr 6 do SWZ), 
podpisanym przez obydwie strony. 

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

5.1.  Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowią załącznik 
nr 6 do SWZ. 

5.2.  Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją przez Wykonawcę projektowanych postanowień 
umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

5.3.  Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 
na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy  
w sprawie zamówienia publicznego. 

5.4.  Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z projektowanych postanowień umowy 
w sprawie zamówienia publicznego jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.  

6.  INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ , PRZY UŻYCIU KTÓRYCH 
ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI, ORAZ INFORMACJE O 
WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH SPORZADZANIA, WYSYŁANIA I 
ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ. 

6.1.  Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu 
platformyhttps://platformazakupowa.pl/pn/lasy_augustow oraz poczty elektronicznej, z 
zastrzeżeniem, że złożenie oferty następuje wyłącznie przy użyciu platformy 
https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_augustow  

https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_augustow
https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_augustow
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6.2.  Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, 
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich 
użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z platformy   
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje     

6.3.   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. 

6.4.   Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 

6.5.  Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 3 Rozporządzenia 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 oraz udostępniania i przechowywania 

dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452 z późn. zm.) określa niezbędne 

wymagania techniczne umożliwiające pracę na platformie https://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. 

6.6.    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  
https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin w zakładce „Regulamin" oraz uznaje 
go za wiążący, 

b) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem 
https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view 

6.7. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania i wycofania 
ofert): 

a) W postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia komunikacja pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych 

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin
https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin
https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view
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niż wskazanych w pkt 11.4.), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się 
elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza „Wyślij wiadomość do 
zamawiającego” znajdującego się na stronie danego postępowania. Za datę przekazania 
(wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich 
przesłania za pośrednictwem Platformy poprzez kliknięcie przycisku  „Wyślij wiadomość 
do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do 
zamawiającego. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem 
Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem postępowania wskazanym w SWZ.  

b)  W sytuacjach awaryjnych Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za 
pomocą poczty elektronicznej, email augustow@bialystok.lasy.gov.pl   . 

c)  Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub cyfrowe odwzorowania dokumentów w 
postaci papierowej (elektroniczne kopie dokumentów stworzonych w postaci papierowej) 
składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej, na wskazany w lit 
b) adres email lub za pośrednictwem platformy  i formularza „Wyślij wiadomość do 
zamawiającego” znajdującego się na stronie danego postępowania jako załączniki. 
 
Sposób sporządzenia i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla 
dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej musi być zgody z 
wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2020 r. 
w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych 
dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. 2020 poz. 2415 z 
późn. zm.) 

  Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za 
pośrednictwem Platformy. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany 
specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na 
platformie w sekcji “Komunikaty” oraz na stronie 
https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_bialystok/nadl_augustow/zamowienia_publiczne 
dotyczącej danego postępowania. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi 
przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana w formie 
elektronicznej za pośrednictwem Platformy do konkretnego wykonawcy. 

6.8.  Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia Zamawiającego o wszelkiej zmianie adresu 
poczty elektronicznej podanego w ofercie. 

6.9.  Zamawiający nie przewiduje możliwości zwołania zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia 
treści SWZ. 

6.10.    Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z 
Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy 
zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie 
oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”).  
Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod 
uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w 
art. 221 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.  

6.11. 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. 

mailto:augustow@bialystok.lasy.gov.pl
https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_bialystok/nadl_augustow/zamowienia_publiczne
http://platformazakupowa.pl/
platformazakupowa.pl
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7.  INFORMACJE O SPOSOBIE KOMUNIKOWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI 
W INNY SPOSÓB NIŻ PRZY UŻYCIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ W 
PRZYPADKU ZAISTNIENIA JEDNEJ Z SYTUACJI OKREŚLONYCH W ART. 65 UST. 1 , ART. 
66  I ART. 69 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. 

7. 1.   Nie dotyczy. 

8.  WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO KOMUNIKOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.   

8.1.  Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:  

Adam Sieńko, 

Joanna Jadeszko  

Marcin Stasiukiewicz 

Emilia Tydman  

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

od poniedziałku do piątku w godz. 07:00 – 15:00,  z wyłączeniem dni wolnych od pracy. 

 

9.  TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

9.1. Wykonawca związany jest ofertą przez  30 dni od dnia upływu terminu składania ofert tj. do 
dnia 25.09.2021 r. 

9.2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu 
związania ofertą, o którym mowa w pkt 9.1. 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 30 dni. 

9.3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt 9.1. SWZ wymaga złożenia przez 
wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania 
ofertą.  

9.4.   Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą okres lonym 
w specyfikacji warunków zamówienia.  

10.  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

10.1.  W terminie składania ofert określonym w pkt 11.1. SWZ wykonawca zobowiązany jest złożyć 

Zamawiającemu Ofertę zawierającą:  

a) formularz Oferty (sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ) 

sporządzone pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej, 

b)  oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw 

do wykluczenia z postępowania jako własne oświadczenie Wykonawcy, –zgodnie z 

mailto:augustow@bialystok.lasy.gov.pl
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załącznikiem nr 2 do SWZ na podstawie art. 125 ust 1 ustawy PZP, sporządzone pod 

rygorem nieważności, w formie elektronicznej, 

c) 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 21 SWZ, jeżeli 

Wykonawca wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu polega na 

zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów; (Niewiążący wzór zobowiązania do oddania 

wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia 

stanowi załącznik nr 8 do SWZ), 

d) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i 

Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru w celu 

potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego 

reprezentowania. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których 

mowa w zdaniu poprzednim, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i 

ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca dostarczy dane umożliwiające dostęp do 

tych dokumentów, 

e) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania 

Wykonawcy, jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego 

reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 10.1. lit d) SWZ, 

sporządzone pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej,  

f) 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, 

g) dokumenty, o których mowa wyżej w pkt 10.1. lit d) i e) SWZ dla osoby działającej w 

imieniu podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby na zasadach określonych w art. 

118 PZP,  

h)  oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw 

do wykluczenia z postępowania, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, złożone na 

formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ, dla każdego z podmiotów 

udostępniających Wykonawcy zasoby, sporządzone pod rygorem nieważności, w 

formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub 

podpisem osobistym, o ile wykonawca polega na zasobach innych podmiotów.  

i)  oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw 

do wykluczenia z postępowania, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, złożone na 

formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ, dla każdego z wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia, sporządzone pod rygorem nieważności, w 
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formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub 

podpisem osobistym, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia. 

10.2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, podpisana przez osobę upoważnioną. W 

przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika do oferty należy dołączyć stosowne 

pełnomocnictwo dla takiego pełnomocnika. 

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

10.4. Wykonawcy przedstawiają ofertę zgodnie ze wszystkimi wymaganiami określonymi w SWZ. 

Formularze złożone przez Wykonawcę o innej treści niż określone w specyfikacji warunków 

zamówienia zostaną odrzucone. Oferta wraz z załączonymi oświadczeniami i dokumentami 

musi być czytelna. 

10.5.  Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio 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 lub podpisem zaufanym lub podpisem 
osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. Poświadczenie za zgodność z 
oryginałem następuje w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby 
upoważnioną/upoważnione.  

10.6.  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 elektronicznym lub podpisem zaufanym lub 
elektronicznym podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione 

10.7.  Ofertę sporządza się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej. Zgodnie z art. 781 

Kodeksu cywilnego do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie 

oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym.   

10.8.   Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną  
do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu 
zaufanego lub podpisu osobistego. 

10.9.   Oferta wraz z załączonymi oświadczeniami i dokumentami musi być czytelna. 

10.10.   Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji warunków zamówienia. 

10.11.    Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

https://platformazakupowa.pl/
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10.12.    Konsekwencje złożenia oferty niezgodnej z wymogami specyfikacji warunków zamówienia 
ponosi Wykonawca.  

11.  SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT. 

11.1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformy OPEN NEXUS  
https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_augustow do dnia 27.08.2021r. , do  godz. 08:00. 

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

11.3.   Oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Wykonawca może złożyć 
tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert niż jedna spowoduje odrzucenie wszystkich 
złożonych przez danego Wykonawcę ofert 

11.4.  Złożenie oferty: 

a) Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia oferty 

dostępnego na platformie https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_augustow  

  W formularzu Oferty (załącznik nr 1 do SWZ) Wykonawca zobowiązany jest podać 

adres e-mail, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z 

postępowaniem.  

b) Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci 

elektronicznej w formacie danych określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 

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

wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz 

minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. 

poz. 2247) i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym  lub w postaci 

elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.   Zamawiający 

rekomenduje złożenie oferty w formacie .pdf i podpisanie jej kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym 

lub podpisem osobistym.   w formacie .pades. Sposób złożenia oferty, w tym 

zaszyfrowania oferty opisany został w Instrukcji korzystania z platformy 

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

  Ofertę należy złożyć w oryginale. Szyfrowanie oferty odbywa się automatycznie po 

kliknięciu przycisku ZŁÓŻ OFERTĘ na platformie zakupowej. 

c) 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. 

https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_augustow
https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_augustow
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
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d)  Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać 

ofertę. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w zakładce INSTRUKCJE na 

platformie oraz pod linkiem na stronie postępowania na platformie. 

e) Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać 

zmiany ani wycofać złożonej oferty. 

11.5.   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 

11.6.   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. 

11.7.   Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej 

oferty przed terminem składania ofert. Zmiana oferty musi zostać sporządzona zgodnie z 

zasadami opisami w pkt 11.4 lit d) i e) SWZ.  

11.8. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę. Wycofanie 

oferty musi zostać dokonane zgodnie z zasadami opisanymi w pkt 11.4 lit d) i e) SWZ. 

11.9.  W przypadku nieprawidłowego złożenia oferty, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za 

złe jej przesłanie lub przedterminowe otwarcie. Oferta taka nie weźmie udziału w 

postępowaniu. 

11.10. 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 

12.  TERMIN OTWARCIA OFERT. 

12.1   Otwarcie ofert jest jawne. 

12.2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 27.08.2021r. o godz. 08:15. w Nadleśnictwie Augustów w Sali 
konferencyjnej 

12.3. Otwarcie ofert dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą 
https://platformazakupowa.pl/ 

12.4. W przypadku awarii sytemu teleinformatycznego przy użyciu którego Zamawiający dokonuje 
otwarcia ofert, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez 
Zamawiającego w pkt 12.2. SWZ, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii. 
Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania. 

http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
https://platformazakupowa.pl/
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12.5.  Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia. 

12.6. 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 zawartych w ofertach. 

12.7.  Informację z otwarcia ofert zamawiający udostępni również na stronie 
https://platformazakupowa.pl/ w sekcji „Komunikaty” na stronie danego postępowania. 

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

13.1.  W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z 
postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 108 ust. 1 
PZP. Na podstawie: 

1) art. 108 ust. 1 pkt 1) PZP Zamawiający wykluczy Wykonawcę będącego osobą fizyczną, 
którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu 
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 
258 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. 
poz. 1444 z późn. zm. - „KK”), 

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

c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a KK 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 

https://platformazakupowa.pl/


 

 
17 | S t r o n a  

 

wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d KK, lub 
przestępstwo skarbowe, 

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o 
skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym 
wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego; 

2) art. 108 ust. 1 pkt 2) PZP Zamawiający wykluczy Wykonawcę, jeżeli urzędującego 
członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej 
lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-
akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 
108 ust. 1 pkt 1) PZP; 

3) art. 108 ust. 1 pkt 3) PZP Zamawiający wykluczy Wykonawcę, wobec którego wydano 
prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z 
uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, 
chyba że Wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert 
dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne 
lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w 
sprawie spłaty tych należności; 

4) art. 108 ust. 1 pkt 4) PZP Zamawiający wykluczy Wykonawcę, wobec którego orzeczono 
zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 

5) art. 108 ust. 1 pkt 5) PZP Zamawiający wykluczy Wykonawcę, jeżeli Zamawiający może 
stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że Wykonawca zawarł z innymi 
wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności 
jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe 
lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że 
przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie; 

6) art. 108 ust. 1 pkt 6 PZP Zamawiający wykluczy Wykonawcę, jeżeli, w przypadkach, o 
których mowa w art. 85 ust. 1 PZP, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z 
wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z 
Wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 
r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 z późn. 
zm.), chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w 
inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia. 

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

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

13.4. 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. 
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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.  

14.  SPOSÓB OBLICZENIA CENY 

14.1. Wykonawca zobowiązany jest podać w Ofercie (załącznik nr 1 do SWZ) łączną cenę za 
wszystkie pozycje (prace).  

 14.2. Cena jednostkowa musi być tak podana, aby pokrywać wszelkie koszty i ryzyka Wykonawcy, 
związane z realizacją czynności, których dotyczy. Wykonawca nie może kosztów realizacji 
danej czynności doliczać do kosztów realizacji innych czynności.  

14.3. Cenę łączną należy podać w złotych w kwocie brutto w odniesieniu do całego przedmiotu 
zamówienia, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zgodnie z matematycznymi 
zasadami zaokrągleń) wraz z wyszczególnieniem w Formularzu ofertowym zastosowanej 
stawki podatku VAT.  

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

14.5. Określony w SWZ rzeczowy zakres przedmiotu zamówienia oraz postanowienia wynikające z 
wzoru umowy załączonego do SWZ (załącznik nr 6 do SWZ) stanowią podstawę do obliczenia 
ceny łącznej wynikającej z oferty. 

14.6. Wykonawca, składając ofertę, obowiązany jest poinformować Zamawiającego (w Ofercie  – 
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 Oferty (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. 

14.7.    Cena musi być podana w PLN cyfrowo i słownie w wartości netto i brutto, z wyodrębnieniem 
należnego podatku VAT.  

14.8.   Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SWZ oraz obejmować wszelkie 
koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi 
przepisami realizacji przedmiotu zamówienia w tym również wszelkie koszty towarzyszące 
wykonaniu przedmiotu zamówienia (umowy). 

Cena ofertowa brutto przedmiotu zamówienia = suma cen towaru netto + podatek VAT. 

14.9.  Podstawę wyceny stanowi opis przedmiotu zamówienia oraz warunki szczegółowe realizacji 
zadania określone w SWZ.  
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14.10.   Cena musi być podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zgodnie z 
matematycznymi zasadami zaokrągleń) łącznie z należnym podatkiem od towarów i usług 
VAT. 

14.11.   Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie z przepisami 
ustawy o podatku od towarów i usług i podatku akcyzowym.  

14.12.   W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną podaną cyfrowo a słownie, jako wartość właściwa 
zostanie przyjęta cena podana słownie. 

14.13.   Cena podana w ofercie Wykonawcy jest ceną ostateczną, niepodlegającą negocjacji  
i wyczerpującą wszelkie należności Wykonawcy wobec Zamawiającego związane  
z realizacją przedmiotu zamówienia.  

14.14.   Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. Rozliczenia pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w polskich złotych. 

14.15.  Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia i określenia wartości we wszystkich pozycjach 
w tabeli przewidzianych w formularzu Ofertowy. Brak wypełnienia i określenia wartości we 
wszystkich pozycjach przewidzianych w formularzu ofertowym spowoduje jej odrzucenie. 
Także wpisanie zera jako wartości pozycji przewidzianych w formularzu ofertowym 
spowoduje odrzucenie oferty 

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

15.1. Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium oceny ofert: 

1) Cena     – 60 %, 

2)  Termin płatności faktury       – 40 % 

15.2. Sposób obliczania punktów: 

1)  W ramach kryterium „Cena” ( C ) ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu 
wzoru:  

    Cn  

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

    Co  

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). 

Maksymalna możliwa ilość punktów do uzyskania - 60 pkt, 

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 
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dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby 
obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.] 

2) W ramach kryterium „Termin płatności faktury” (T) ocena ofert zostanie dokonana 

przy zastosowaniu tabeli:  

 

 

 

 

 

Maksymalna ilość punktów możliwa do przydzielenia w toku oceny w obrębie podanego 

kryterium, wynosi 40 pkt 

Przy ocenie terminu płatności faktury dla całego przedmiotu zamówienia najwyżej będzie 

punktowana oferta zawierająca najdłuższy termin płatności faktury. Termin płatności faktury 

nie może być inny niż 14 dni, 21 dni lub 30 dni.  

 

Najkrótszy termin płatności akceptowany przez Zamawiającego to 14 dni, za który przyznane 
zostanie 0 pkt.  

W przypadku wskazania przez Wykonawcę terminu płatności w ilości 21 dni, Zamawiający 
przyzna 20 pkt w ramach niniejszego kryterium. 

Najdłuższy termin płatności jaki będzie uwzględniony przy ocenie oferty to termin 30 dni, za 
który przyznane zostanie 40 punktów.  

W przypadku nie wypełnienia przez Wykonawcę w Ofercie rubryki dotyczącej 
deklarowanego terminu płatności Zamawiający uzna, że Wykonawca deklaruje najkrótszy 
termin płatności tj. 14 dni i przyzna 0 pkt w ramach niniejszego kryterium.  

 

W przypadku wpisania innej ilości dni niż wskazane w tabeli tj. 14, 21 lub 30, Zamawiający 
uzna, że Wykonawca deklaruje najkrótszy termin płatności tj. 14 dni i przyzna 0 pkt w ramach 
niniejszego kryterium. 

15.3. Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie Oferta wykonawcy, która uzyska największą liczbę 
punktów. Punkty wylicza się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Ocenie będą 
podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.  Oferta wypełniająca w najwyższym 
stopniu wymagania określonych kryteriów, otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym 
ofertom, spełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza 
liczba punktów.  

15.4. Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały 
złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy 
złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych 

Termin płatności  Liczba punktów  
14 dni 0  
21 dni  20 
30 dni  40 
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zawierających nową cenę. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen 
lub kosztów wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach. 

15.5.  Łącznie za dwa kryteria oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów. 

Wartość punktowa oferty:  

P = C + T 

P - łączna liczba punktów przyznanych badanej ofercie 

C - liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium „cena” 

T - liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium „Termin płatności faktury” 

15.6.   Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 
wymaganiom przedstawionym w ustawie Prawo zamówień publicznych i specyfikacji 
warunków zamówienia oraz została oceniona jako najkorzystniejsza (uzyskała największą 
liczbę punktów) na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji warunków 
zamówienia. 

15.7.   Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą okres lonym 
w specyfikacji warunków zamówienia.  

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

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

1) przedłożyć Zamawiającemu:  

a) 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; 

b)   przedłożyć kopie umów o podwykonawstwo jeżeli Wykonawca polegał na 
zasobach podmiotu trzeciego, 

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

16.2.  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 odbiór prac oraz ich rozliczanie, w 
tym wystawianie faktur. 

16.3.  Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577 
pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze 
najkorzystniejszej oferty. jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej, albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 
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16.4.  Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zmówienia publicznego przed upływem 
terminu, o którym mowa w pkt 16.3., jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono 
tylko jedną ofertę.  

16.5.  Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie poinformowany 
przez zamawiającego o miejscu, sposobie i terminie podpisania umowy.  

16.6.  Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zamawiający może dokonać ponownego 
badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postepowaniu wykonawców albo 
unieważnić postępowanie 

16.7.   Wykonawca, o którym mowa w pkt 16.1. specyfikacji warunków zamówienia, ma obowiązek 
zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w 
projektowanych postanowieniach umowy, który stanowi załącznik nr 6 do specyfikacji 
warunków zamówienia. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze złożonej oferty. 

16.8.   Zamawiający nie później niż w terminie 30 dni od dnia zakończenia postępowania o udzielenie 
zamówienia zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o wyniku 
postępowania zawierające informację o udzieleniu zamówienia lub unieważnieniu 
postępowania. 

 

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

17.1.  Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi 
konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub 
nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 
zamawiającego przepisów ustawy p.z.p.  

17.2.  Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie 
zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również 
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 p.z.p. oraz Rzecznikowi 
Małych i Średnich Przedsiębiorców.  

17.3.  Odwołanie przysługuje na:  

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

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był 
obowiązany na podstawie ustawy;  

17.4.  Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania 
zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on 
zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.  

17.5.  Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia 
zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub treści SWZ na stronie 
internetowej.  

17.6.   Odwołanie wnosi się w terminie:  
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1)   5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego 
wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej,  

2)   10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego 
wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1).  

17.7.   Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, 
w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć 
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia  

17.8.    W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy 
ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy 
niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.  

18.  INFORMACJA O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY JE 
PRZEWIDUJE   

18.1.  Na podstawie art. 112 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający określa warunki 
udziału w postępowaniu dotyczące: 

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: 
 

Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań. 

 

2)  uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej: 
 

Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań. 

 

3)  sytuacji ekonomicznej lub finansowej. 
 

Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań. 

 

4) zdolności technicznej lub zawodowej. 

a) Warunek ten, w zakresie potencjału technicznego, zostanie uznany za 
spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować:  

I)   minimum 1 środkiem transportowym  o ładowności powyżej 5 ton. 

18.2.  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 pkt 19 SWZ. 

  Wykonawca oświadcza, że posiada zasoby infrastrukturalne, doświadczenie, wiedzę oraz 
wykwalifikowany personel, w zakresie umożliwiającym udział w postępowaniu, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa. W szczególności Wykonawca oświadcza, że znane mu są 
zasady przetwarzania i zabezpieczenia danych osobowych wynikające z RODO.  
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18.3.  Oceniając zdolność techniczną lub zawodową 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 lub zawodowych wykonawcy w inne 
przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację 
zamówienia. 

19.  INFORMACJA O PODMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY 
BĘDZIE WYMAGAŁ ICH ZŁOŻENIA 

19.1.   Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została 
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia 
wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o 
zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień składania, chyba że 
zamawiający jest w posiadaniu lub ma dostęp do tych podmiotowych środków dowodowych. 

19.2.   Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału 
w postępowaniu o udzieleni zamówienia oraz brak podstaw wykluczenia obejmuje: 

a) wykaz urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia 
publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami (wzór 
wykazu urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia 
stanowi załącznik nr 3 do SWZ 

b) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o 
którym mowa w art.  125 ust. 1 PZP(wzór oświadczenia Wykonawcy o aktualności 
informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP w zakresie 
podstaw wykluczenia z postępowania stanowi załącznik nr 4 do SWZ), w zakresie 
podstaw wykluczenia z postępowania określonych w: 

- art. 108 ust. 1 pkt 1 PZP,  

- art. 108 ust. 1 pkt 2 PZP,  

- art. 108 ust. 1 pkt 3 PZP,  

- art. 108 ust. 1 pkt 4 PZP odnośnie do orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie 
publiczne tytułem środka zapobiegawczego,  

- art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP odnośnie do zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia 
mającego na celu zakłócenie konkurencji,  

- art. 108 ust. 1 pkt 6 PZP. 

19.3.  Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania 
składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

19.4.  W zakresie nieuregulowanym ustawą PZP lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów 
składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy 
rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie 
podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może 
żądać zamawiający od wykonawcy oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 
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grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań 
technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie. 

19.5.  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.   

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

19.7.  Jeżeli złożone przez wykonawcę oświadczenie, o którym mowa w pkt 25.2. SWZ, lub 
podmiotowe środki dowodowe budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się 
bezpośrednio do podmiotu, który jest w posiadaniu informacji lub dokumentów istotnych w 
tym zakresie dla oceny spełniania przez wykonawcę braku podstaw wykluczenia, o 
przedstawienie takich informacji lub dokumentów. 

19.8.  Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe aktualne na dzień ich złożenia. 

20.  OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT 
CZĘŚCIOWYCH 

20.1.   Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części. Tym samym Zamawiający  

nie dopuszcza składania ofert częściowych, o których mowa w art. 7 pkt 15) ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 

20.2.   Powody niedokonania podziału: tworzy jedną całość, oferty częściowe uniemożliwiłyby 

wykonanie zadania w określonym czasie. 

21. POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW. 

21.1.   Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu 
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych (warunki wskazane w pkt 18 SWZ 
)lub sytuacji innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi 
stosunków prawnych.  

21.2.   Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych (warunki 
wskazane w pkt 18 SWZ.) lub sytuacji finansowej 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; 
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(2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów 
podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;  

(3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego 
wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących 
wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których 
wskazane zdolności dotyczą.  

 

Niewiążący wzór zobowiązania do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych 
zasobów na potrzeby wykonania zamówienia stanowi załącznik nr 8 do SWZ. 

Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów 
udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt 25 
SWZ, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak 
podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na 
jego zasoby. 

21.3.   Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z Wykonawcą, 
który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez 
Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za 
nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy. 

21.4.  Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby 
zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na 
wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy 
nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane 
względem wykonawcy.  

21.5.  Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu 
udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w 
postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, 
aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym 
podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w 
postępowaniu. 

  Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub 
sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on 
wdanym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby. 

22.  WYMAGANIA W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE STOSUNKU PRACY, W 
OKOLICZNOŚCIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 95 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ 
PUBLICZNYCH. 

22.   Zamawiający nie określa wymagań związanych z zatrudnieniem osób, o których mowa w art. 
95 PZP. 

23.  INFORMACJE DOTYCZĄCE  WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE 
ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY  
PRZEWIDUJE ROZLICZENIA W WALUTACH OBCYCH. 

 
23.1.   Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 
23.2.   Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w polskich złotych. 
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24.  OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH SPECYFIKACJI WARUNKÓW 
ZAMÓWIENIA. 

24.1.   Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. 
Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni 
przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ 
wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert. 

24.2. Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w pkt 24.1. SWZ, 
przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich 
zainteresowanych Wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i 
złożenia ofert. 

24.3. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o 
wyjaśnienie treści SWZ, o którym mowa w pkt 24.1 SWZ. W przypadku gdy wniosek o 
wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w pkt 24.1 SWZ, Zamawiający 
nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania 
ofert. 

24.4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła 
zapytania, na stronie internetowej prowadzonego postępowania. 

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

24.6. 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.  

24.7.   Informację o przedłużonym terminie składania ofert Zamawiający zamieszcza w ogłoszeniu o 
zmianie ogłoszenia. 

24.8.   W przypadku gdy zmiana treści specyfikacji warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści 
ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych 
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.  

25.  DOKUMENTY SKŁADANE RAZEM Z OFERTĄ. 

25.1.  Dokumenty składane wraz z ofertą, w tym pełnomocnictwa powinny zostać sporządzone w 
sposób określony w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów wydanym na podstawie art. 70 
PZP określającym sposób sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań 
technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie. Oferty nie zawierające 
pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone. 

25.2.  Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert 
OŚWIADCZENIE o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw 
do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy PZP –zgodnie z 
załącznikiem nr 2 do SWZ; 
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  Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 25.2. SWZ stanowią wstępne 
potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w 
postępowaniu, na dzień składania ofert, tymczasowo zastępując wymagane podmiotowe 
środki dowodowe 

Wymagana forma: 

  Oświadczenie składane jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej opatrzonej 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem 
zaufanym lub podpisem osobistym. 

a)   Oświadczenie składa odrębnie: 

1)   Wykonawca/każdy spośród Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 
W takim przypadku oświadczenia potwierdzają brak podstaw wykluczenia Wykonawcy oraz 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców 
wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, 

2)   podmiot trzeci, na którego potencjał powołuje się Wykonawca celem potwierdzenia spełnienia 
warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku oświadczenia potwierdzają brak 
podstaw wykluczenia podmiotu oraz spełnianie warunków udziału  
w postępowaniu w zakresie, w jakim podmiot udostępnia swoje zasoby Wykonawcy, 

3)   podwykonawcy, na których zasobach Wykonawca nie polega przy wykazywaniu spełnienia 
warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak 
podstaw wykluczenia podwykonawcy. 

25.3.   SAMOOCZYSZCZENIE - w przypadku, gdy Wykonawca w okolicznościach określonych  
w art. 108 ust. 1 pkt 1), pkt 2), pkt 5) i pkt 6) ustawy Prawo zamówień publicznych,  
nie podlega wykluczeniu, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące 
przesłanki: 

1)   naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, 
wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie 
pieniężne, 

2)   wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub 
swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie 
współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania lub 
Zamawiającym, 

3)   podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie  
dla zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu 
postępowaniu, w szczególności: 

a)   zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi  
za nieprawidłowe postępowanie Wykonawcy, 

b)   zreorganizował personel, 
c)   wdrożył system sprawozdawczości i kontroli, 
d)   utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, 

wewnętrznych regulacji lub standardów, 
e)   wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań  

za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów. 

  Zamawiający ocenia, czy podjęte przez Wykonawcę czynności są wystarczające  
do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu 
Wykonawcy, a jeżeli uzna, że nie są wystarczające, wyklucza Wykonawcę. 
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25.4. PEŁNOMOCNICTWO - w przypadku, gdy: 

1) umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych, Wykonawca, 
który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty dokument 
pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie  
do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy, 

2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia Wykonawcy zobowiązani są do 
ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało 
umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych 
Wykonawców należy załączyć do oferty. Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty i 
powinno zawierać w szczególności wskazanie: 

a) postępowania o udzielenie zamówienia, którego dotyczy, 
b) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wymienionych z 

nazwy, z określeniem adresu siedziby, 
c) ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania. 

Wymagana forma: 

  Pełnomocnictwo powinno zostać złożone w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym  
lub podpisem osobistym. Dopuszcza się również przedłożenie elektronicznej kopii dokumentu 
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, tj.: podpisanej kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym osoby posiadającej uprawnienia notariusza. 

25.5. ZASTRZEŻENIE TAJEMNICY PRZEDSIĘBIORSTWA: Zamawiający nie ujawnia informacji 
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1913 z 
późn. zm.), jeżeli Wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą 
być one udostępnione oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 
PZP.  

  Jeżeli Wykonawca składa wraz z ofertą informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, to 
wówczas informacje te muszą być wyodrębnione w formie osobnego pliku i złożone zgodnie z 
zasadami opisanymi w pkt 11.4. lit c) SWZ. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za 
niezgodne z SWZ przygotowanie w/w pliku przez Wykonawcę. Stosowne zastrzeżenie 
Wykonawca winien złożyć na formularzu Oferty (załącznik nr 1 do SWZ) oraz powinien 
wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. W przeciwnym 
razie cała Oferta zostanie ujawniona na wniosek każdej zainteresowanej osoby. 

  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. 

Wymagana forma: 

  Dokument musi być złożony w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem 
lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby 
upoważnionej do reprezentowania Wykonawców, zgodnie z formą reprezentacji określoną  
w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie.   
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25.6.   ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU TRZECIEGO - w przypadku, gdy zobowiązanie podmiotu 
udostępniającego zasoby lub inny podmiotowy środek dowodowy 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 jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca 

polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, 
kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności 
dotyczą. 

Wymagana forma: 

  Zobowiązanie musi być złożone w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym  
lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawców, zgodnie z 
formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy 
organizacyjnej lub innym dokumencie. 

26.  SPOSÓB PRZEKAZYWANIA DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNYCH 

26.1.   W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, lub dokumenty 
potwierdzające umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu udostępniającego zasoby na 
zasadach określonych w art. 118 ustawy Prawo zamówień publicznych lub podwykonawcy 
niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach, zostały wystawione 
przez upoważnione podmioty inne niż Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o 
udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, jako dokument 
elektroniczny, przekazuje się ten dokument. 

26.2.   W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, lub dokumenty 
potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione przez upoważnione 
podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego 
dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub 
podpisem osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania  
z dokumentem w postaci papierowej. 

26.3.   Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o 
którym mowa w pkt 26.2 specyfikacji warunków zamówienia, dokonuje w przypadku: 

1)   podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających umocowanie do 
reprezentowania - odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający  
się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca,  
w zakresie podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów potwierdzających 
umocowanie do reprezentowania, które każdego z nich dotyczą, 

2)   innych dokumentów - odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający  
się o udzielenie zamówienia, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 
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26.4.   Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej,  
o którym mowa w pkt 2 specyfikacji warunków zamówienia, może dokonać również notariusz 

26.5.   Przez cyfrowe odwzorowanie, o którym mowa w pkt 26.2-26.4 oraz pkt 26.7-26.9 specyfikacji 
warunków zamówienia, należy rozumieć dokument elektroniczny będący kopią elektroniczną 
treści zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i jej 
zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału 

26.6.   Podmiotowe środki dowodowe, w tym  zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, 
niewystawione przez upoważnione podmioty, oraz pełnomocnictwo przekazuje się w postaci 
elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym 
lub podpisem osobistym. 

26.7.   W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, w tym zobowiązanie podmiotu 
udostępniającego zasoby, niewystawione przez upoważnione podmioty lub pełnomocnictwo, 
zostały sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym 
podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym 
zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. 

26.8.   Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej,  
o którym mowa w pkt 26.7 specyfikacji warunków zamówienia, dokonuje w przypadku: 

a)   podmiotowych środków dowodowych - odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspólnie 
ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby  
lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych, które każdego  
z nich dotyczą, 

b)   zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby - odpowiednio Wykonawca  
lub Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, 

c)   pełnomocnictwa - mocodawca. 

26.9.   Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej,  
o którym mowa w pkt 26.7 specyfikacji warunków zamówienia, może dokonać również 
notariusz. 

26.10.   Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, sporządzone  
w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski. 

27.  WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA. 

27.1.   Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 

27.2.   Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego.  

27.3.    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. 
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27.4.   W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o 
którym mowa w pkt 25.2 SWZ składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają 
brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów 
selekcji  w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu. 

27.5.   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 18.1 SWZ powinni 
spełniać łącznie wszyscy Wykonawcy, z zastrzeżeniem, iż warunek opisany w pkt 18.1. ppkt 4) 
winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców.  

 27.6.  W formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ należy wskazać firmy (nazwy) 
wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

28.  PODWYKONAWSTWO. 

28.1.   Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych 
zadań dotyczących przedmiotu zamówienia. 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, oraz podania nazw ewentualnych 
podwykonawców, jeżeli są już znani. Wskazanie takie należy umieścić na Ofercie. W przypadku 
braku wskazania w Ofercie podwykonawstwa Wykonawca będzie mógł wprowadzić 
podwykonawcę wyłącznie na warunkach określonych w umowie. 

29.  INFORMACJA O PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH, JEŻELI 
ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE WYMAGAŁ ICH ZŁOŻENIA. 

 
29.1.   Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych. 

30.  ZMIANA UMOWY. 

30.1.   Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy  
w sprawie zamówienia publicznego w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie 
uregulowanym w art. 454-455 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w sposób  
i na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy w sprawie 
zamówienia publicznego stanowiącego załącznik nr 6 do specyfikacji warunków zamówienia. 

30.2.   Zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego wymaga dla swej ważności, pod rygorem 
nieważności, zachowania formy pisemnej.  

30.3.   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 wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych 
warunków ich wprowadzenia:    

A.   Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy: 

A.1.  Zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczególności: 
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A.1.1.   Klęski żywiołowe  zgodnie z ustawą z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (t.j. 
Dz. U. 2017 poz. 1897 z późn. zm.). 

A.1.2.   Warunki atmosferyczne odbiegające od typowych, uniemożliwiające właściwe prowadzenie 
usług 

 A.1.3.  Zmiany spowodowane warunkami terenowymi,  wodnymi w szczególności:  

a)   Niewypały i niewybuchy, zagrożenie tąpnięciami, wybuchem,  
b)  Długotrwałe opady uniemożliwiające prowadzenie prac.  

A.2.   Zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie zamawiającego w 
szczególności:   

A.2.1.   Wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiającego,   

A.2.2.   Zmiana dokumentacji dostarczonej przez Zamawiającego.   

A.3.   Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia okresu realizacji Przedmiotu Umowy o okres 
odpowiadający okresowi trwania przeszkody uniemożliwiającej realizację Przedmiotu Umowy 
lub o okres niezbędny do wykonania Przedmiotu Umowy w minimalnym zakresie 
deklarowanym przez Zamawiającego w § 1 Umowy, jeżeli w trakcie realizacji Umowy wystąpią 
okoliczności uniemożliwiające realizację jej przedmiotu zgodnie z warunkami opisanymi w 
Umowie, za które odpowiedzialności nie ponosi Wykonawca, ani Zamawiający.  

B.   Pozostałe zmiany:   

B.1.   Siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie umowy zgodnie z SWZ.  Jako Siłę wyższą rozumie się 
wydarzenia i okoliczności nadzwyczajne, nieprzewidzialne, niezależnie od woli i intencji 
którejkolwiek ze Stron Umowy. Nie uważa się za czynnik zakłócający wpływ czynników 
atmosferycznych w czasie realizacji prac, który przy składaniu ofert musi zostać 
uwzględniony. Wstrzymanie prac względu na warunki atmosferyczne typowe (właściwe) dla 
danej pory roku i miesiąca, lub zła organizacja usług nie uzasadnia zmiany Umowy, a tym 
samym nie usprawiedliwia zwłoki Wykonawcy. 

B.2.   Rezygnacja przez zamawiającego z realizacji części usług. W takim przypadku wynagrodzenie 
przysługujące wykonawcy zostanie obniżone, przy czym zamawiający zapłaci za wszystkie 
spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które wykonawca poniósł w związku z 
wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami, według umowy.   

B.3.   Konieczność przedłużenia terminu realizacji zamówienia w przypadku zaistnienia okoliczności 
niezależnych od stron, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy. 

B.4.   Zmiany wynagrodzenia wykonawcy spowodowane zmianami stawki VAT.   

B.5.   Zmiana sposobu, warunków lub terminów płatności określonych w umowie w przypadku 
zmiany zasad finansowania zadania przez zamawiającego skutkuje koniecznością lub 
możliwością dokonania przedmiotowych zmian w umowie.  

B.6.   w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy, wystąpienia siły wyższej lub działania osób trzecich. 
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B.7.   Wprowadzenie podwykonawcy (w sytuacji, gdy wykonawca w ofercie zadeklarował realizację 
siłami własnymi) za wyrażoną zgodą zamawiającego oraz na warunkach określonych w SWZ 
oraz wzorze umowy dotyczących podwykonawstwa:   

a)    Rezygnacja z podwykonawstwa,  
b)    Zmiana zakresu podwykonawstwa.   

  Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może 
wyrazić zgodę. Wszystkie powyższe postanowienia nie stanowią jednocześnie zobowiązania 
do wyrażenia takiej zgody zarówno przez Zamawiającego jak i Wykonawcę.   

30.4.  Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w sposobie wykonywania (technologii) 
Przedmiotu Umowy, w przypadku, gdy wystąpi co najmniej jedna z poniższych sytuacji: 

a)    konieczność zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań niż 
wskazane w Opisie Przedmiotu Zamówienia w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych 
rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu Umowy albo 
naruszało obowiązujące przepisy prawa; 

b)    konieczność zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań albo 
innymi środkami ze względu na zmiany obowiązującego prawa lub regulacji obowiązujących w 
Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe; 

c)   pojawienie się nowszych technologii wykonania prac gwarantujących co najmniej ten sam 
standard wykonania Przedmiotu Umowy oraz nie powodujących większych strat i 
zanieczyszczeń w środowisku naturalnym niż te, które mogą powstać przy wykonywaniu 
Przedmiotu Umowy w sposób pierwotnie nią opisany.  

  Żadna ze zmian wskazanych w lit. a) – c) nie może pociągnąć za sobą zwiększenia 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

30.5.   Każda taka zmiana wprowadzona będzie w trybach i procedurach opisanych w umowie.  
30.6.   Nie stanowi zmiany umowy w szczególności:   

a)   Zmiana danych związanych z obsługą administracyjną, organizacyjną umowy (np. zmiana nr 
rachunku bankowego),   

b)   Zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do wykonywania zakresu umowy 
lub kontaktów miedzy stronami,   

c)   Danych rejestrowych 
d)   będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze Stron umowy. 

30.7.  Określa się następujący tryb dokonywania zmian postanowień umowy:   

a)   Sposób inicjowania zmian:  

 - Zamawiający: wnioskuje do Wykonawcy w sprawie możliwości dokonania wskazanej zmiany,   

 - Wykonawca: wnioskuje do Zamawiającego w sprawie możliwości dokonania wskazanej 
zmiany.   

b)   Przyczyny dokonania zmian postanowień umowy oraz uzasadnienie takich zmian należy 
opisać w stosowanych dokumentach (notatka służbowa, pismo wykonawcy, itp.).   

c)   Wprowadzenie zmian, o których mowa w § 12 niniejszej umowy może być dokonane 
wyłącznie za zgodą obu Stron, w formie pisemnego aneksu do umowy, pod rygorem 
nieważności. 
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d)   Wystąpienie którejkolwiek z okoliczności wskazanych w ust. 1 nie stanowi zobowiązania Stron 
do wprowadzenia zmiany. 

31.  KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH. 

31.1.  Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Minister właściwy do spraw rozwoju 

regionalnego, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Infrastruktury 

i Środowisko  2014-2020 (PO IiŚ 2014-2020), z siedzibą przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 

Warszawa. 

            Nadleśnictwo Augustów jest podmiotem przetwarzającym dane osobowe na podstawie 

porozumienia zawartego z administratorem (tzw. procesorem). 

              Dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby realizacji POIiŚ 2014-2020, w tym w 

szczególności w celu realizacji Projektu pn. „Kompleksowa ochrona żubra w Polsce” nr  

POIS.02.04.00-00-0027/18, w ramach działania 2.4 oś priorytetowa II Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, 

              Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji ww. celu, związanego z wdrażaniem 

Programu. Odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości podjęcia stosownych 

działań. 

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w związku[1]:  

1.            z realizacją ciążącego na administratorze obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO [2]), 

wynikającego z następujących przepisów prawa[3]: 

 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 

ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego 

na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, 

oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i 

Rybackiego oraz uchylającego Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, 

 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1019/295 z dnia 20 lutego 2019 r.  

ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 1011/2014 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania 

Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między 

beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi,  

 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 

r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające 

                                                           

[1] Należy wybrać jedną lub kilka podstaw. 
[2] Rozporządzenie 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 (Dz. Urz. 
UE. L 119 z 04.05.2016, s.1-88). 

[3] Należy wskazać jeden lub kilka przepisów prawa - możliwe jest ich przywołanie w zakresie ograniczonym na potrzeby 
konkretnej klauzuli. 
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rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, 

(UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 

541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012, 

 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 

finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, 

 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego  

 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,  

 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, 

 zarządzenia nr 70 Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2011 r. w sprawie wytycznych w 

zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby 

cywilnej,  

31.2.   z wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym 

lub ze sprawowaniem władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO), 

31.3.   z realizacją umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną, a przetwarzanie danych 

osobowych jest niezbędne do jej zawarcia oraz wykonania (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).  

Minister może przetwarzać różne rodzaje danych [4], w tym przede wszystkim: 

1)           dane identyfikacyjne, w tym w szczególności: imię, nazwisko, miejsce zatrudnienia / formę 

prowadzenia działalności gospodarczej, stanowisko; w niektórych przypadkach także PESEL, 

NIP, REGON,  

2)            dane dotyczące zatrudnienia, w tym w szczególności: otrzymywane wynagrodzenie oraz 

wymiar czasu pracy, 

3)          dane kontaktowe, w tym w szczególności: adres e-mail, nr telefonu, nr fax, adres 

do korespondencji, 

4)           dane o charakterze finansowym, w tym szczególności: nr rachunku bankowego, kwotę 

przyznanych środków, informacje dotyczące nieruchomości (nr działki, nr księgi wieczystej, 

nr przyłącza gazowego),  

               Dane pozyskiwane są bezpośrednio od osób, których one dotyczą, albo od instytucji i podmiotów 

zaangażowanych w realizację Programu, w tym w szczególności: od wnioskodawców, 

beneficjentów, partnerów.  

               Odbiorcami danych osobowych mogą być: 

                                                           

[4] Informacje podawane w przypadku wykonywania obowiązku informacyjnego na podstawie art. 14 RODO. 
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 podmioty, którym Instytucja Zarządzająca PO IiŚ 2014-2020 powierzyła wykonywanie zadań 

związanych z realizacją Programu, w tym w szczególności podmioty pełniące funkcje Instytucji 

Pośredniczących i Wdrażających,   

 instytucje, organy i agencje Unii Europejskiej (UE), a także inne podmioty, którym UE 

powierzyła wykonywanie zadań związanych z wdrażaniem PO IiŚ 2014-2020, 

 podmioty świadczące usługi, w tym związane z obsługą i rozwojem systemów 

teleinformatycznych oraz zapewnieniem łączności, w szczególności dostawcy rozwiązań IT 

i operatorzy telekomunikacyjni [5]. 

              Dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w art. 140 ust. 1 rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. oraz 

jednocześnie przez czas nie krótszy niż 10 lat od dnia przyznania ostatniej pomocy w ramach 

POIiŚ 2014-2020  - z równoczesnym uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o 

narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.                 

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje: 

‒   prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO),  

‒  prawo do sprostowania swoich danych (art. 16 RODO),   

‒  prawo do usunięcia swoich danych (art. 17 RODO) - jeśli nie zaistniały okoliczności, o których 

mowa w art. 17 ust. 3 RODO, 

‒            prawo do żądania od administratora ograniczenia przetwarzania swoich danych (art. 18 RODO), 

‒            prawo do przenoszenia swoich danych (art. 20 RODO) - jeśli przetwarzanie odbywa się 

na podstawie umowy: w celu jej zawarcia lub realizacji (w myśl art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 

oraz w sposób zautomatyzowany [6],  

‒            prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych (art. 21 RODO) - jeśli 

przetwarzanie odbywa się w celu wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym 

lub w ramach sprawowania władzy publicznej, powierzonej administratorowi (tj. w celu, 

o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. e RODO), 

‒             prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

(art. 77 RODO) - w przypadku, gdy osoba uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza 

przepisy RODO lub inne krajowe przepisy regulujące kwestię ochrony danych osobowych, 

obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej. 

                W przypadku pytań, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Ministerstwa 

właściwego do spraw rozwoju regionalnego (Instytucji Zarządzającej POIiŚ) jest możliwy: 

 pod adresem: ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa, 

                                                           
[5] O ile dotyczy. 

[6] Do automatyzacji procesu przetwarzania danych osobowych wystarczy, że dane te są zapisane na dysku komputera. 
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 pod adresem e-mail: IOD@mfipr.gov.pl. 

Dane osobowe nie będą objęte procesem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym 

profilowania  

31.4.   Jeżeli Zamawiający, w ramach niniejszego postępowanie prowadzonego w trybie podstawowym, 
będzie pozyskiwał dane osobowe w rozumieniu art. 4. pkt. 1 RODO do celów realizacji niniejszej 
postępowania, Wykonawca zobowiązany jest za każdym razem w momencie pozyskania danych 
osobowych, spełnić względem tych osób obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO, 
zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ. 

32.  ZALECENIA ZAMAWIAJĄCEGO. 

32.1. Rozszerzenia plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne  
z Załącznikiem nr 2 do Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych  
Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany 
informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów 
teleinformatycznych, zwanego dalej Rozporządzeniem KRI. 

32.2. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .docx .xls .xlsx .jpg (.jpeg) ze 
szczególnym wskazaniem na .pdf. 

32.3. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z 
rozszerzeń: .zip lub .7Z. 

32.4. Wśród rozszerzeń powszechnych a niewystępujących w Rozporządzeniu KRI występują:  
.rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane  
za złożone nieskutecznie. 

32.5. Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem 
zaufanym, który wynosi maksymalnie 10MB oraz na ograniczenie wielkości plików 
podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi 
maksymalnie 5MB. 

32.6. W przypadku stosowania przez Wykonawcę kwalifikowanego podpisu elektronicznego: 

1) ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu 
Zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na 
ofertę na rozszerzenie .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym w formacie PAdES, 

2) pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć podpisem w formacie XAdES  
o typie zewnętrznym. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać 
łącznie z dokumentem podpisywanym, 

3) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu. 

32.7. Zamawiający zaleca, aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy 
tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i 
kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików.  

32.8. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował możliwość 
prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty. 

32.9. Osobą składającą ofertę powinna być osoba kontaktowa podawana w dokumentacji. 

mailto:IOD@mfipr.gov.pl
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32.10. Ofertę należy przygotować z należytą starannością dla podmiotu ubiegającego  
się o udzielenie zamówienia publicznego i zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu do 
zakończenia przyjmowania ofert. Sugerujemy złożenie oferty na 24 godziny przed terminem 
składania ofert.  

32.11. Jeśli Wykonawca pakuje dokumenty np. w plik o rozszerzeniu .zip, zaleca się wcześniejsze 
podpisanie każdego ze skompresowanych plików. 

32.12. Zamawiający zaleca, aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich 
podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików co 
równoważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty. 

33.  ZAŁĄCZNIKI DO SWZ 

1) Załącznik nr 1 –  Formularz ofertowy; 

2) Załącznik nr 2 –Oświadczenie art. 125 ust 1 PZP; 

3) Załącznik nr 3 – Wykaz urządzeń. 

4) Załącznik nr 4 – Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, 

o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania oraz 

spełniania warunków udziału w postępowaniu; 

5) Załącznik nr 5 – Klauzula RODO; 

6) Załącznik nr 6 – Wzór umowy; 

7)  Załącznik nr 7-  Regulamin korzystania z platformy zakupowej. 

8) Załącznik nr 8 – Wzór zobowiązania, 

 


