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SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

1. OZNACZENIE ZAMAWIAJĄCEGO 

Nadleśnictwo Piwniczna
ul. Zagrody 32, 33-350 Piwniczna - Zdrój
NIP 734-001-82-50
Regon 350545659

tel. 18 44 64 026
e-mail: piwniczna@krakow.lasy.gov.pl
adres strony internetowej: http: piwniczna.krakow.lasy.gov.pl (zakładka: zamówienia publiczne)
adres strony internetowej http://platformazakupowa.pl/pn/lasy_piwniczna, na której udostępniane będą 
zmiany i wyjaśnienia treści niniejszej specyfikacji warunków zamówienia („SWZ”) oraz inne dokumenty 
zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia. 

Dni i godziny pracy prowadzącego postępowanie: 
od poniedziałku do piątku, w godz.: 7:00 – 15:00
jako („Zamawiający”) zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji zgodnie z wymaganiami określonymi w SWZ. 

2. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA

2.1. Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11 
września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021.1129 t.j. z późn. zm.) (zwanej dalej PZP) 
oraz aktów wykonawczych do PZP.

2.2. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla zamówień klasycznych 
o wartości nie przekraczającej progów unijnych. 

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

2.4. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia postępowania z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

3.1 Przedmiotem zamówienia jest „Remont mostu nr inw. 244/287/21 w ciągu drogi leśnej 
w Leśnictwie Roztoka Wielka „  

3.2 Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest Remont mostu nr inw. 244/287/21 w ciągu
drogi leśnej w Leśnictwie Roztoka Wielka na potoku Wielka Roztoka w miejscowości Roztoka 
Ryterska. Remont ma na celu odtworzenie staniu pierwotnego. Lokalizacja obiektu oraz jego 
parametry charakterystyczne obiektu tj. długość mostu, światło mostu, szerokość konstrukcji 
mostu nie ulegną zmianie.
Przedmiotowy most nr inw. 244/287/21 zlokalizowany jest w ciągu drogi leśnej nr inw. 
242/139/21 w km 3+117 w Leśnictwie Roztoka Wielka zlokalizowanej na działkach 164/218 
i 234/1. Most przekracza potok Wielka Roztoka w km 6+650.

3.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ("OPZ") został określony w dokumentacji projektowej tj. 
załączniku nr 10 do SWZ.

3.3 Zamawiający informuje, że nie zastrzega kluczowych zadań do wykonania siłami własnymi tj. bez 
udziału podwykonawców lub dalszych podwykonawców. 
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3.4 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. Wymagania dotyczące 
podwykonawstwa zostały  określone w pkt. 19 SWZ oraz wzorze Umowy.

3.5 Przedmiot zamówienia nie został podzielony na części z przyczyn technicznych. Przedmiot 
zamówienia jest niepodzielny, obejmuje wykonanie prac remontowych jednego obiektu do którego 
prowadzi jeden dojazd w związku z powyższym wprowadzanie dwóch wykonawców na budowę nie 
jest możliwe zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

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

 45221111-3 Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych.

 45233123-7 Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych. 

3.7. Zgodnie z art. 95 PZP - Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na 
podstawie umowy o pracę osób tj. pracowników fizycznych wykonujących następujące kategorie 
czynności wchodzące w skład przedmiotu zamówienia tj. wykonywanie robót ziemnych, 
zbrojarskich, betoniarskich, obsługa sprzętu budowlanego i maszyn budowlanych jeżeli wykonanie 
tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 
czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.). Wymagania 
dotyczące zatrudnienia na podstawie umowy o pracę zostały określone we wzorze umowy 
stanowiącym załącznik nr 8  do SWZ oraz pkt. 17 SWZ.

3.8. Wymagania w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 - Zamawiający nie 
precyzuje w tym zakresie wymagań. 

3.9. Informację o zastrzeżeniu możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez 
wykonawców, o których mowa w art. 94 - Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie wymagań. 

3.10 Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia przez wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia 
przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa w art. 131 ust. 2.

3.11 Rozwiązania równoważne 

W przypadku, gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia normy, aprobaty, specyfikacje 
techniczne i systemy odniesienia, o których mowa w art. 101 ustawy Pzp należy rozumieć je jako 
przykładowe. Zamawiający zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy Pzp dopuszcza w każdym przypadku 
zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym w treści SWZ. Każdorazowo, gdy wskazana jest 
w niniejszej SWZ lub załącznikach do SWZ norma, należy przyjąć, że w odniesieniu do niej użyto 
sformułowania „lub równoważna”. 

We wszystkich miejscach SWZ i załącznikach do SWZ, w których użyto przykładowego znaku 
towarowego, patentu, pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty 
lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę lub jeżeli Zamawiający opisał przedmiot 
zamówienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów 
referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2) oraz ust. 3 PZP, a w każdym 
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przypadku, działając zgodnie z art. 99 ust. 6 i art. 101 ust. 4 PZP, Zamawiający dopuszcza rozwiązania 
równoważne w stosunku do określonych w SWZ i w załącznikach do SWZ, oznaczając takie wskazania 
lub odniesienia odpowiednio wyrazami „lub równoważny” lub „lub równoważne", pod warunkiem 
zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w opisie przedmiotu zamówienia. Rozwiązanie 
równoważne jest także dopuszczalne w sytuacji, gdyby wyraz „równoważny” lub „równoważne” nie 
znalazło się w opisie przedmiotu zamówienia. 

Równoważność polega na możliwości zaoferowania przedmiotu zamówienia o nie gorszych 
parametrach technicznych, konfiguracjach, wymaganiach normatywnych itp. W szczegółowym opisie 
przedmiotu zamówienia mogą być podane niektóre charakterystyczne dla producenta wymiary. 
Nazwy własne producentów materiałów i urządzeń podane w szczegółowym opisie należy rozumieć 
jako preferowanego typu w zakresie określenia minimalnych wymagań jakościowych. Nie są one 
wiążące i można dostarczyć elementy równoważne, które posiadają co najmniej takie same lub lepsze 
normy, parametry techniczne; jakościowe, funkcjonalne, będą tożsame tematycznie i o takim samym 
przeznaczeniu oraz nie obniżą określonych w opisie przedmiotu zamówienia standardów. 

Wszelkie „produkty" pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry 
jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, by spełnić wymagania stawiane przez 
zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis 
minimalnych wymagań parametrów jakościowych Zamawiający rozumie wymagania towarów 
zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. 
Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu 
oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak, więc posługiwanie się 
nazwami producentów/produktów/ ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający przy opisie 
przedmiotu zamówienia wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny 
produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach 
użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy 
produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia 
wraz z ofertą stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. 
Będą one podlegały ocenie w trakcie badania oferty. 

Zamawiający zobowiązuje Wykonawców do wykazania rozwiązań równoważnych do zastosowania 
w stosunku do dokumentacji postępowania. W myśl art. 101 ust. 5 PZP Wykonawca, który powołuje 
się na rozwiązania równoważne (w sytuacji, gdy opis przedmiotu zamówienia odnosi się do norm, 
ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa 
w art. 101 us.t 1 pkt 2) i ust. 3 PZP), obowiązany jest udowodnić w ofercie, że oferowane przez niego 
dostawy spełniają wymagania określone w SWZ. Brak wskazania tych elementów będzie traktowane, 
jako wybór elementów opisanych w SWZ (w tym w załącznikach do SWZ). 

Zamawiający zobowiązuje Wykonawców do wykazania rozwiązań równoważnych do zastosowania 
w stosunku do dokumentacji postępowania (SWZ i załącznikach do niej). W myśl art. 101 ust. 6 PZP, 
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne (w sytuacji, gdy opis przedmiotu 
zamówienia odnosi się do wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, o których mowa w 
art. 101 ust. 1 pkt 1) PZP) jest obowiązany udowodnić w ofercie, że obiekt budowlany, dostawa lub 
usługa, spełniają wymagania dotyczące wydajności lub funkcjonalności, określonej przez 
Zamawiającego. 

4. OKRES REALIZACJI ZAMÓWIENIA.

4.1 Okres realizacji zamówienia: 5 miesięcy od daty zawarcia umowy. 
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4.2 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. 

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

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

6. PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 108 ust. 1 PZP ORAZ PODSTAWY 
WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 109 ust. 1 PZP

6.1 W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania 
o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 108 ust. 1 PZP oraz 109 ust. 1 pkt 
4,5,7.  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 Kodeksu karnego,

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

c) o którym mowa w 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46-48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 
r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 2054) lub w art. 54 ust. 1-4 ustawy z dnia 
12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego 
oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 523, 1292, 1559 i 2054),

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu 
karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia 
pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu 
popełnienie tego przestępstwa,

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 
ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom 
przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, 
przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko 
wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277 d Kodeksu karnego, lub przestępstwo 
skarbowe,

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

6.2. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania 
o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 4,5,7 PZP. 

Na podstawie:

a) art. 109 ust. 1 pkt 4) PZP Zamawiający wykluczy Wykonawcę, w stosunku do którego otwarto 
likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ 
z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego 
rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej 
procedury;

b) art. 109 ust. 1 pkt 5) PZP Zamawiający wykluczy Wykonawcę, który w sposób zawiniony poważnie 
naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności, gdy Wykonawca 
w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał 
zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych dowodów;

c) art. 109 ust. 1 pkt 7) PZP Zamawiający wykluczy Wykonawcę, który z przyczyn leżących po jego 
stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale 
nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie 
zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia 
od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za 
wady;

6.3. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o 
udzielenie zamówienia. 
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6.4 Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 i 6 
PZP lub art. 109 ust. 1 pkt 2-5 i 7-10 PZP, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie 
przesłanki wymienione w art. 110 ust. 2 pkt 1)-3) PZP. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez 
Wykonawcę czynności, o których mowa w zdaniu poprzednim, są wystarczające do wykazania jego 
rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy. Jeżeli podjęte przez 
Wykonawcę czynności, o których mowa wyżej, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, 
Zamawiający wyklucza Wykonawcę. 

6.5 Procedura samooczyszczenia w przypadku, o którym mowa w pkt 6.4 SWZ Wykonawca 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 zadość uczynienie 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:

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

 zreorganizował personel, 

 wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,

 utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, 
wewnętrznych regulacji lub standardów,

 wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za 
nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.

6.4  Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się również Wykonawcę, o 
którym mowa w art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w 
zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 
bezpieczeństwa narodowego, (Dz. U. 2022 poz. 835), zwana dalej „UOBN”.

1. Zgodnie z art. art. 7 ust. 1 UOBN z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wyklucza 
Wykonawcę:

1) wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo 
wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu 
środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 UOBN;

2) którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu 
praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona 
w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na 
listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na 
listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym 
mowa w art. 1 pkt 3 UOBN;

3) którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o 
rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach 
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określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący 
taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji 
w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 UOBN.

2. Wykluczenie, o którym mowa w ust. 2 następować będzie na okres trwania ww. okoliczności. W przypadku 
wykonawcy lub uczestnika konkursu wykluczonego na podstawie art. 7 ust. 1 UOBN, Zamawiający odrzuca 
ofertę takiego Wykonawcy.

3. Zamawiający będzie weryfikował przesłankę wykluczenia, o której mowa w ust. 9 na podstawie:

1) Wykazów określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014

2) Listy Ministra właściwego do spraw wewnętrznych obejmującej osoby i podmioty, wobec których są 
stosowane środki, o których mowa w art. 1 UOBN.

7. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

7.1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania 
na warunkach określonych w rozdziale 6 oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym :

 Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z 
odrębnych przepisów :

 Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

 Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania warunku udziału w  
postępowaniu w odniesieniu do warunku dot. zdolności ekonomicznej. 

 Warunek w odniesieniu do sytuacji finansowej, zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że 
posiada środki finansowe lub zdolność kredytową  na kwotę nie mniejszą niż: 300 000,00 PLN 
(słownie: trzysta tysięcy  00/100 ). 

Uwaga! 

Jeżeli w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu 
jakiekolwiek wartości zostaną podane w walucie obcej, to Zamawiający przeliczy wartość waluty na 
złote wedle średniego kursu NBP z dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu do publikacji 
w Biuletynie Zamówień Publicznych.

4) zdolności technicznej lub zawodowej.

a) Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca 
wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin 
składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał 
należycie co najmniej dwa zadania polegające na budowie, przebudowie, rozbudowie lub 
remoncie obiektu mostowego żelbetowego   o wartości nie mniejszej niż: 200 000,00 PLN brutto 
(słownie: dwieście tysięcy złotych) 
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Uwaga : 
 Przez zamówienie wykonane należy rozumieć: zamówienia rozpoczęte i zakończone w okresie 

ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy – w tym okresie). 

 Zamówienia zakończone w ww. okresie to zamówienia, których rozpoczęcie mogło nastąpić 
wcześniej niż w ww. okresie.

 Zamawiający nie dopuszcza możliwości sumowania robót o mniejszej wartości celem uzyskania 
wartości referencyjnej wskazanej w warunku.  

b) Warunek w zakresie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, zostanie 
uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował: 

 co najmniej 1 osobą pełniącą funkcję kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane 
do kierowania robotami w specjalności mostowej co najmniej w ograniczonym zakresie 
posiadającej co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy 
lub kierownika robót, w tym pełnienie funkcji kierownika budowy lub kierownika robót w  
ramach posiadanej specjalności dla co najmniej jednej inwestycji (roboty budowlanej) 
polegającej na budowie lub remoncie obiektu mostowego żelbetowego o wartości robót nie 
mniejszej niż 200 000,00 PLN

Uwaga :
 Uprawnienia, o których mowa powyżej powinny być zgodne z ustawą Prawo budowlane oraz 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 roku, poz. 1278). 

 Dopuszcza się uprawnienia równoważne – dla osoby, która posiada uzyskane przed dniem 
wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane, uprawnienia lub stwierdzenie 
posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie i 
zachowała uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. W przypadku 
wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych 
państwach, na zasadach określonych w  art.12a ustawy Prawo budowlane, z uwzględnieniem 
postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych 
nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst jednolity Dz. U. z 2020.220).

 Wymagane w tym punkcie okresy doświadczenia zawodowego, należy liczyć wstecz od  upływu 
terminu składania ofert. Wymagany okres 3-letniego doświadczenia zawodowego należy 
rozumieć jako okres trzydziestu sześciu miesięcy wykonywania czynności w charakterze 
kierownika budowy/robót w trakcie realizacji robót. Dane te powinny jasno wynikać z treści 
ujawnianej w dokumentach, dlatego wymaga się podania okresów realizacji robót, które 
wykonywał/którymi kierował dany specjalista w tym podania dokładnych dat (dziennych) 
rozpoczęcia i zakończenia robót. Wykazanie różnych robót przebiegających w tym samym okresie 
czasu, którymi kierował specjalista zostanie potraktowane, jak wykonanie jednej usługi w danym 
okresie czasu, innymi słowy przyjmuje się, iż dublujące się okresy doświadczania zawodowego 
nie podlegają sumowaniu.

7.2 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Żaden z Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania. 
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki udziału 
w postępowaniu określone w pkt 7.1.3 oraz 7.1.4 litera b) powinni spełniać łącznie wszyscy 
Wykonawcy. Natomiast warunek określony w pkt 7.1.4 litera a) musi spełnić co najmniej jeden  
z wykonawców ubiegających się o zamówienie.  
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W przypadku Wykonawców wykonujących działalność w formie spółki cywilnej postanowienia dot. 
oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) stosuje się 
odpowiednio. 

W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na 
zdolnościach tych Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi do realizacji których 
te zdolności są wymagane. W przypadku, Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane lub usługi 
wykonają poszczególni Wykonawcy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SWZ.  

7.3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu polegać na 
zdolnościach technicznych lub zawodowych (warunki wskazane w pkt 7.1. pkt 4) innych podmiotów, 
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. 

Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych (warunki wskazane w pkt 
7.1. pkt 4)  składa wraz  z ofertą:

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

Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa wyżej, potwierdza, że stosunek 
łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do 
tych zasobów oraz określa w szczególności:

(1)  zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; 
(2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu 

udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; 
(3) czy i w 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 7 do SWZ.

2) oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia 
tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, 
w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.

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

7.4 Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych (warunki wskazane w pkt 
7.1. pkt 4) na zasadach określonych w art. 118 PZP zobowiązany będzie do przedstawienia 
podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt 9.1. lit d) i e) SWZ, dotyczących tych 
podmiotów, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia 
z postępowania. Dokumenty, o których mowa w pkt 9.1. lit e) i d) wykonawca będzie obowiązany 
złożyć w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni, określonym w wezwaniu 
wystosowanym przez Zamawiającego do wykonawcy po otwarciu ofert w trybie art. 274  ust. 1 PZP. 

7.5 Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą 
„spełnia”/„nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniu składanym wraz z ofertą, 
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a następnie potwierdzonych środkami dowodowymi opisanymi w rozdziale 9 przez wykonawcę, 
którego oferta zostanie najwyżej oceniona. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr  2 do SWZ. 

7.6 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.

8. INFORMACJA O PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH 

Zamawiający nie wymaga od wykonawców przedłożenia przedmiotowych środków dowodowych.

9. WYKAZ PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH

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

a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty 
i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane. Wykaz robót 
budowlanych stanowi załącznik nr 4 do SWZ. 

b) oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, 
przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez 
podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn 
niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty. 

Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, wykonanych 
wspólnie z innymi wykonawcami informacje określone w wykazie robót budowlanych dotyczą 
robót budowlanych, w których wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył. 

c) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, 
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat zakresu 
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania (wzór wykazu 
osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia stanowi załącznik nr 5 do SWZ),

d) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu 
Zamawiający żąda oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, 
o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania 
wskazanych przez zamawiającego. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SWZ)

e) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji 
o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej 
niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 
ewidencji. 

f) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. 
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, 
który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału 
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w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz 
z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub 
wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego 
do tej samej grupy kapitałowej  - załącznik nr 11 do SWZ.

g) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość 
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie 
wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego 
podmiotowych środków dowodowych, o których mowa wyżej w pkt 9.2. lit g) SWZ, Wykonawca 
składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnienie 
opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji 
finansowej.

9.2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 9.1 litera e) składa dokument lub dokumenty wystawione 
w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że 
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument, o którym mowa powyżej, powinien 
być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

9.3 Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się 
dokumentów, o których mowa w pkt 9.1 litera e) zastępuje się je w całości lub części dokumentem 
zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych 
do jego reprezentacji, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo 
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce 
zamieszkania Wykonawcy.

9.4 Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji podmiotów 
udostępniających zasoby (warunki wskazane w pkt 7.1. pkt 4) na zasadach określonych w art. 118 PZP 
zobowiązany będzie do przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt 
9.1. lit e) i d) dotyczących tych podmiotów, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów 
podstawy wykluczenia z postępowania.

9.5 Dokumenty, o których mowa w pkt 9.1. lit a-g) Wykonawca będzie obowiązany złożyć w terminie 
wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni, określonym w wezwaniu wystosowanym 
przez Zamawiającego do wykonawcy po otwarciu ofert w trybie art. 274 ust. 1 PZP. 

9.6 Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli:

1) może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów 
publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 
realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 
125 ust. 1 p.z.p dane umożliwiające dostęp do tych środków;

2) podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi 
oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1.

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

9.8 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.  
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9.9 Podmiotowe środki dowodowe lub inne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające umocowanie do 
reprezentowania, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski. 

10. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO KOMUNIKOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI. 
INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU KTÓRYCH 
ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ INFORMACJE O 
WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA I 
ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ 

10.1 Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: 

Pan Edward Miejski 
e- mail : edward.miejski@krakow.lasy.gov.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 15:00 z wyłączeniem dni wolnych od pracy.

10.2. Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformazakupowa.pl 
oraz poczty elektronicznej piwniczna@krakow.lasy.gov.pl  z zastrzeżeniem  pkt. 10.19.

10.3 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 odpowiednio ofert albo 
ofert podlegających negocjacjom. Odpowiedzi na pytania, wszelkie oświadczenia, wnioski, 
zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem 
Platformy i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”.  

10.4 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.

10.5 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”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest 
konkretny wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy 
do konkretnego wykonawcy.

10.6 Niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:

 stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
 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,

 zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie 
wersja 10 0.,

 włączona obsługa JavaScript,
 zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
 Platforma działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,
 Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas 

(hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego 
Urzędu Miar.

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

na stronie internetowej pod linkiem  w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący. 
b) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem 

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

https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin
mailto:piwniczna@krakow.lasy.gov.pl
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
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10.8 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją 
korzystania z Platformy, 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.

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

10.10  Uwagi dodatkowe: 
1) Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń 

lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę 
ich złożenia na platformie https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_piwniczna .

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

3) W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego 
z formatów:

 .zip 
 .7Z
4) Dokumenty złożone w takich plikach jak .rar .gif .bmp .numbrs .pages. zostaną uznane za złożone 

nieskutecznie. 
5) Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, 

zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę 
na format pdf. i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES. 

6) Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca 
powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym.

7) Osobą składającą ofertę powinna być osoba kontaktowa podawana w dokumentacji.
8) Ofertę należy przygotować z należytą starannością i zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu 

do zakończenia przyjmowania ofert/wniosków. Sugerujemy złożenie oferty na 24 godziny przed 
terminem składania ofert/wniosków.

9) Jeśli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcześniejsze podpisanie każdego ze 
skompresowanych plików. 

10)Zamawiający zaleca aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu. Może to 
skutkować brakiem integralności plików.

10.11.Dokumenty w tym ofertę Wykonawcy podpisać mogą kwalifikowanym podpisem elektronicznym,  
profilem zaufanym lub podpisem osobistym: 

a) Szczegółowe informacje o sposobie pozyskania usługi kwalifikowanego podpisu elektronicznego 
oraz warunkach jej użycia można znaleźć na stronach internetowych kwalifikowanych dostawców 
usług zaufania, których lista znajduje się pod adresem internetowym: 
http://www.nccert.pl/kontakt.htm.

b) Szczegółowe informacje o sposobie pozyskania usługi profilu zaufanego można znaleźć pod 
adresem internetowym: https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany

c) Szczegółowe informacje o sposobie pozyskania podpisu osobistego można znaleźć pod adresem 
internetowym: https://www.gov.pl/web/e-dowod/podpis-osobisty.

10.12  Sposób sporządzenia podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków 
dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń  musi być zgody z wymaganiami określonymi 
w rozporządzeniu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie 
sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów 

http://www.nccert.pl/kontakt.htm
https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany
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elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego lub konkursie (DZ.U.2020 poz.452) oraz w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i 
Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych 
dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (DZ.U.2020.poz 245) 

10.13  Zamawiający nie ujawnia 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.

a) Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń 
składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem platformy. 

b) Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, 
oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty 
elektronicznej, na wskazany w lit b) adres email.

c) Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii 
dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji 
elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania 
i przechowywania dokumentów elektronicznych oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 
26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od 
wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

10.14. Złożenie oferty 
a) Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza składania oferty lub wniosku dostępnego na 

platformazakupowa.pl. W formularzu Oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres e-mail, na który 
prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.

b) Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. 
c) Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 

1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę 
przedsiębiorstwa, powinny zostać załączone w osobnym miejscu - zgodnie z instrukcją. 

d) Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert może wycofać ofertę za pośrednictwem 
Formularza składania oferty lub wniosku dostępnego na platformazakupowa.pl. Sposób zmiany i 
wycofania oferty został opisany w Regulaminie korzystania z platformazakupowa.pl.

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

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

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

10.17 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. 
Zamawiający niezwłocznie, nie później jednak niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert 
udzieli wyjaśnień, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynie do Zamawiającego 
nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert.

10.18 Postępowanie jest prowadzone w języku polskim.

10.19 W sytuacji awarii Systemu lub przerwy technicznej działania Systemu Zamawiający dopuszcza 
komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres: piwniczna@krakow.lasy.gov.pl (nie 
dotyczy składania ofert ).

https://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/
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10.20 W korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Wykonawcy powinni posługiwać się 
następującym znakiem postępowania : SA.270.1.4.2022

10.21 Sposób sporządzenia podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków 
dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń  musi być zgody z wymaganiami określonymi 
w rozporządzeniu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2021 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 oraz w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 
grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub 
oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy . 

10.22 Informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych:
 Oferta/wniosek złożony/a przez Wykonawcę na Portalu, nie jest widoczny/a dla 

zamawiającego, ponieważ widnieje w Systemie jako zaszyfrowany/a. Możliwość otwarcia 
oferty/wniosku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie 
terminu składania ofert.

 Oznaczenie czasu odbioru danych przez Portal stanowi przypiętą do dokumentu 
elektronicznego datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss), znajdującą się na potwierdzeniu złożenia 
oferty/wniosku

11.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

11.1 Zamawiający  wymaga wniesienia wadium.  

11.2 Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 6 000,00 PLN 
(słownie: sześć tysięcy  00/100 złotych);

11.3 Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

11.4 Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu; 
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 

listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 
299).

11.5 Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w PKO 
BP:

nr rachunku dla podmiotów krajowych: PKO BP 92 1020 2892 0000 5502 0549 5447
dla podmiotów zagranicznych: kod swift: BPKOPLPW z dopiskiem „Wadium – SA.270.1.4.2022. 

UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku 
Zamawiającego.

11.6 Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub 
poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:

1. musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez 
Wykonawcę określone w ustawie PZP 
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2. z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty 
wadium;

3. powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
4. termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania 

ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert); 
5. w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego 

postępowania;
6. beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Nadleśnictwo Piwniczna 
7. w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 p.z.p.), 

Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych 
z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);

11.8 Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie 
utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot 
wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 p.z.p. zostanie odrzucona .

11.9 Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 PZP.

12. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

12.1 Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni , tj. do dnia 29.06.2022 r. Bieg terminu 
związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

12.2 W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą 
wskazanego w pkt 12.1 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. 

12.3 Przedłużenie terminu związania ofertą wymaga złożenia przez wykonawcę pisemnego oświadczenia o 
wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

12.4 Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium.

13.  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT I FORMA SKŁADANYCH DOKUMENTÓW

13.1 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

13.2 Ofertę należy złożyć w języku polskim, sporządzoną pod rygorem nieważności, w formie 
elektronicznej (czyli opatrzoną podpisem kwalifikowanym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej 
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ.

13.3 Oferta musi być podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub 
podpisem osobistym przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu 
Wykonawcy. Po prawidłowym przekazaniu plików oferty wyświetlana jest informacja o pozytywnym 
przyjęciu oferty przez platformę.

13.4 W celu złożenia oferty przedstawiciel Wykonawcy zobowiązany jest założyć na platformie konto 
użytkownika, jednocześnie wprowadzając do systemu swój podmiot.

13.5 Konto Wykonawcy tworzone jest tylko raz, w kolejnych postępowaniach wykorzystuje się już 
istniejące konto.
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13.6 Zasady sporządzania ofert zostały określone w pkt 10 SWZ.

13.7 Zgodnie z przepisem art. 64 ustawy PZP platforma jest kompatybilna ze wszystkimi podpisami 
elektronicznymi. Do przesłania dokumentów niezbędne jest posiadanie kwalifikowanego podpisu 
elektronicznego lub podpisu zaufanego lub podpisu osobistego w celu potwierdzenia czynności 
złożenia oferty. 

13.8 Szczegółowe informacje o sposobie pozyskania usługi kwalifikowanego podpisu elektronicznego 
oraz warunkach jej użycia można znaleźć na stronach internetowych kwalifikowanych dostawców 
usług zaufania, których lista znajduje się pod adresem internetowym: 
http://www.nccert.pl/kontakt.htm.

13.9 Szczegółowe informacje o sposobie pozyskania usługi profilu zaufanego można znaleźć pod adresem 
internetowym: https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany

13.10 Szczegółowe informacje o sposobie pozyskania podpisu osobistego można znaleźć pod adresem 
internetowym: https://www.gov.pl/web/e-dowod/podpis-osobisty.

Ważne zalecenie!
W zależności od formatu kwalifikowanego podpisu (PAdES, XAdES) i jego typu (zewnętrzny, 
wewnętrzny) Wykonawca dołącza do Systemu uprzednio podpisane dokumenty wraz 
z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ 
wewnętrzny): 
1) dokumenty w formacie „pdf” należy podpisywać tylko formatem PAdES; 
2) Zamawiający dopuszcza podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf”, wtedy należy użyć 
formatu XAdES.

13.11 Dokumenty składane wraz z ofertą:

1) Formularz ofertowy - stanowiący Załącznik nr 1 do SWZ  

2) Kosztorys ofertowy - sporządzony metodą uproszczoną  z zestawieniem cen sprzętu, 
materiałów i robocizny  w oparciu o przedmiary wskazane w załączniku nr 9. 

3) Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z prowadzonego postępowania oraz 
o spełnianiu warunków uczestnictwa, 

4) 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 7.3 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 7 do SWZ),

5) Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, o braku podstaw wykluczenia oraz o spełnianiu 
warunków w zakresie w jakim powołuje się na zasoby . 

6) 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,

http://www.nccert.pl/kontakt.htm
https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany
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7) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, 
jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z 
dokumentów rejestrowych 

8) 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

9) dokumenty, o których mowa wyżej SWZ dla osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego 
Wykonawcy zasoby na zasadach określonych w art. 118 PZP, 

10) oświadczenia w zakresie kryterium oceny ofert - na formularzu oferty. 

11) oryginał wadium jeżeli wnoszone w formie nie pieniężnej 

13.12 Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, o których mowa 
w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie 
podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać 
zamawiający od wykonawcy i wymagane zapisami SWZ składa się w formie elektronicznej (czyli 
opatrzoną podpisem kwalifikowanym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym 
lub podpisem osobistym. 

13.13 W przypadku gdy dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio 
wykonawcy, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, 
podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy lub podwykonawcy 
niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach, zwane dalej „dokumentami 
potwierdzającymi umocowanie do reprezentowania”, zostały wystawione przez upoważnione 
podmioty inne niż wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, 
podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, zwane dalej „upoważnionymi podmiotami”, jako 
dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument.

13.14 W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne 
dokumenty, w tym dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy, 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 (czyli opatrzoną podpisem kwalifikowanym) 
lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym 
poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.

13.15 Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, dokonuje 
w przypadku:
a) 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;

b) przedmiotowych środków dowodowych – odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie 
ubiegający się o udzielenie zamówienia;

c) innych dokumentów, w tym dokumentów, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy – 
odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w 
zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
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13.16 Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym 
mowa w ust. 2, może dokonać również notariusz.

13.17 Jeżeli któryś z wymaganych dokumentów składanych przez Wykonawcę jest sporządzony w języku 
obcym, dokument taki należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. 

13.18 W przypadku zastrzeżenia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 
11 ust. 4 ustawy z dnia 26 czerwca 2003 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca ma 
obowiązek wydzielić z oferty te informacje. Podczas dodawania załączników do oferty Wykonawca 
ma możliwość ustawienia ich jako jawne lub niejawne. W razie jednoczesnego wystąpienia w danym 
dokumencie lub oświadczeniu treści o charakterze jawnym i niejawnym, należy podzielić ten plik na 
dwa pliki i każdy z nich odpowiednio oznaczyć. Odpowiednie oznaczenie zastrzeżonej treści oferty 
spoczywa na Wykonawcy.

Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa, pod rygorem możliwości ich odtajnienia. 

W sytuacji, gdy Wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy 
przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy lub odrębnych przepisów, informacje 
te będą podlegały udostępnieniu na takich samych zasadach, jak pozostałe niezastrzeżone 
informacje.

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

13.20 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe lub nieterminowe złożenie oferty. 
Zaleca się, aby założyć profil Wykonawcy i rozpocząć składanie oferty z odpowiednim 
wyprzedzeniem.

13.21 Pełnomocnictwo powinno być w formie elektronicznej (czyli opatrzoną podpisem kwalifikowanym) 
lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osób 
upoważnionych do reprezentowania Wykonawców oraz zostać przekazane w ofercie wspólnej 
Wykonawców.  

14. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

14.1 Termin składania: 30.05.2022 r. godzina 09:00, /otwarcia ofert nastąpi  16.05.2022 r.  godzina 
09:30

14.2 O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na Platformie.

14.3 Najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia się na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania informację o kwocie, jaką zamierza się przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

14.4 Niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia się na stronie internetowej prowadzonego postępowania 
informacje o : 

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności 
gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte; 

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
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15. SPOSÓB OBLICZENIA CENY

15.1 Wykonawca zobowiązany jest podać w Ofercie (załącznik 1 do SWZ) łączną cenę brutto za cały 
przedmiot zamówienia. Cena powinna wynikać z załączonego kosztorysu ofertowego sporządzonego 
w oparciu o udostępnione przez Zamawiającego przedmiary. 

15.2 Cena oferty musi być tak podana, aby pokrywać wszelkie koszty i ryzyka Wykonawcy związane z 
realizacją czynności, której dotyczy. Wykonawca nie może kosztów realizacji danej czynności doliczać 
do kosztów realizacji innych czynności. Cena łączna wynikająca z całego OPZ powinna zostać 
ujawniona  w ofercie  (załącznik nr 1 do SWZ).

15.3. Cenę za wykonanie całego przedmiotu zamówienia 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 zastosowanej stawki podatku 
VAT. 

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

15.5 Określony w SWZ rzeczowy zakres przedmiotu zamówienia oraz postanowienia wynikające z wzoru 
umowy załączonego do SWZ (załącznik nr 8 do SWZ) stanowią podstawę do obliczenia cen oferty. 

15.6 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. Uwaga ! Zamawiający informuje, 
że jest czynnym podatnikiem podatku VAT. 

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

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

16.1. Przy wyborze ofert w każdym Pakiecie Zamawiający będzie się kierował następującymi  kryteriami 
oceny ofert:

Cena – 60 %
Gwarancja jakości - 40 %

16.2 Sposób obliczania punktów w kryterium Cena 

W ramach kryterium „Cena” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru: 
Cn 

C = ------------ x 60 pkt x 100 %
Co 

gdzie:
C – liczba punktów w ramach kryterium „Cena”,
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Cn - najniższa cena spośród ofert ocenianych
Co - cena oferty ocenianej 

Ocenie w ramach kryterium „Cena” podlegać będzie cena łączna brutto podana w Ofercie dla całego 
przedmiotu zamówienia.

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

16.3 Kryterium gwarancji jakości (G): 

1) Sposób obliczenia punktów dla  kryterium okres gwarancji jakości:

a) Kryterium gwarancji jakości na całość zamówienia będzie rozpatrywane na podstawie 
zadeklarowanego w formularzu ofertowym okresu gwarancji jakości wykonanych robót. 
Szczegółowe warunki gwarancji określono we wzorze umowy. 

b) Najkrótszy możliwy okres gwarancji wymagany przez zamawiającego to 36 miesięcy liczonych 
od daty ostatecznego odbioru robót, przy czym bieg gwarancji rozpoczyna się z datą 
bezusterkowego odbioru protokołu końcowego. Najdłuższy oceniany okres gwarancji to 60 
miesięcy.

c) Maksymalną liczbę punktów jaką można uzyskać w tym kryterium to 40 punktów.

d) Wykonawca może zaproponować okres gwarancji jakości w pełnych miesiącach. Jeżeli 
wykonawca wpisze okres gwarancji krótszy niż 36 miesięcy to przygotuje ofertę niezgodnie z 
SWZ co skutkować będzie odrzuceniem oferty. 

e) W przypadku nie wypełnienia w formularzu ofertowym stosownej rubryki zamawiający uzna, że 
wykonawca deklaruje najkrótszy tj. 36 miesięczny okres gwarancji jakości. 

f) ocena kryterium gwarancji odbywać się będzie poprzez porównanie okresu gwarancji wg wzoru 

A-36
G = ------------x 40% x 100

B-36
Gdzie: 
A - okres gwarancji w ocenianej ofercie, przy czym nie może być krótszy niż 36 miesięcy i nie może być 

dłuższy niż 60 miesięcy. W przypadku dłuższych oferowanych okresu gwarancji niż 60 miesięcy za 
liczbę A w liczniku podstawiona będzie wartość 60. Do umowy zostanie wpisany z kolei okres 
wskazany przez Wykonawcę w ofercie. 

B - najdłuższy okres gwarancji spośród wszystkich nieodrzuconych ofert, przy czym maksymalny okres 
gwarancji podstawiony do wzoru to okres 60 miesięcy W przypadku gdy najdłuższy okres gwarancji 
spośród wszystkich nieodrzuconych ofert będzie wynosił 60 miesięcy, jako cały mianownik należy 
przyjąć równy 1. W przypadku dłuższych oferowanych okresów gwarancji niż 60 miesięcy za liczbę 
B w mianowniku  podstawiona będzie wartość 60.

G - kryterium gwarancji - liczba punktów uzyskana w tym kryterium 

16.4. Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie Oferta wykonawcy, która uzyska największą liczbę 
punktów we wskazanych powyżej kryteriach oceny ofert. 

P= C+G
gdzie : 
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P - ogólna punktacja oferty badanej 
C - liczba punktów w kryterium Cena 
G- liczba punktów w kryterium termin Gwarancji Jakości. 

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

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

1) dowód wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

2) 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;

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

17.3 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. 

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

18.1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego zawiera wzór umowy 
stanowiący załącznik nr 8 do SWZ. 

18.2. Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty Wykonawcy. Zamawiający przewiduje 
możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 
dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności w niej 
wymienionych z uwzględnieniem podanych we wzorze umowy warunków ich wprowadzenia.

19.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE UMÓW O PODWYKONAWSTWO 

19.1 Wykonawca może realizować przedmiot zamówienia przy pomocy podwykonawców. 

19.2 Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca 
powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków 
udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny 
podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, 
na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

19.3 Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z 
odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

19.4 Pozostałe wymagania dotyczące podwykonawstwa zostały uregulowane we wzorze Umowy. 
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20.  POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCY W TOKU 
POSTĘPOWANIA O ZMÓWIENIE PUBLICZNE.

20.1. 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 PZP,

20.2 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.

20.3 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;

20.4 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.

20.5 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.

20.6 Odwołanie wnosi się w terminie:

1. 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego 
wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej,

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

20.7 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

20.8 Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p., 
stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

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

20.10 Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej 
"sądem zamówień publicznych".

20.11 Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia 
Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p., przesyłając 
jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora 
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wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne 
z jej wniesieniem.

20.12 Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień 
publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

21. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

21.1 Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, które służy pokryciu 
roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

21.2 Zabezpieczenie wnosi się przed zawarciem umowy. 

21.3 Formy zabezpieczenia -zabezpieczenie może być wnoszone, według wyboru wykonawcy, w jednej lub 
w kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym 

że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 

listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

21.3 Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy 
wskazany przez zamawiającego.

21.4 W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty 
wadium na poczet zabezpieczenia.

21.5 Zmiana formy zabezpieczenia 
1. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub 

kilka form, o których mowa w art. 450 ust. 1 ustawy pzp 
2. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez 

zmniejszenia jego wysokości.

21.6 Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy - ustala się w wysokości 5% ceny całkowitej 
podanej w ofercie. 

21.7 W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed 
upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w 
pieniądzu, zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, przez wypłatę kwoty z 
dotychczasowego zabezpieczenia. Wypłata następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności 
dotychczasowego zabezpieczenia.

21.8 Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy -nastąpi  w terminie 30 dni od dnia wykonania 
zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane. Zamawiający pozostawi na 
zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji kwotę nie przekraczającą 30% 
zabezpieczenia. Kwota, ta jest zwracana nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady 
lub gwarancji.

22.  KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.
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22.1 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) 
informujemy, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Nadleśnictwo Piwniczna z siedzibą: 33-350 
Piwniczna - Zdrój tel. 018 446 40 26, adres e-mail piwniczna@krakow.lasy.gov.pl

2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod 
adresem e-mail: iod@comp-net.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym 
z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie 
przetargu nieograniczonego.

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy P.Z.P.

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 P.Z.P. przez okres 4 lat od 
dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 
lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 
wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy P.Z.P., związanym z udziałem w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.

8) posiada Pani/Pan:

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w 
przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora 
niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania 
dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania 
nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo 
sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie 
z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP 
oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 
danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do 
ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu 
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby 
fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub 
państwa członkowskiego);

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;  
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9) nie przysługuje Pani/Panu:

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

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

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 

10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO 
przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla 
przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

23. OFERTY WARIANTOWE. UMOWA RAMOWA . KATALOGI ELEKTRONICZNE 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
Zamawiający nie wymaga ani nie dopuszcza składania katalogów elektronicznych. 

24. AUKCJA ELEKTRONICZNA.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 

25. ZWROT KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

26. ZAŁĄCZNIKI DO SWZ

1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy. 
2. Załącznik nr 2 -(a i b) - Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia oraz o spełnianiu warunków udziału.  
3. Załącznik nr 3 -  wzór oświadczenia wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 
4. Załącznik nr 4 -  wykaz robót budowlanych.
5. Załącznik nr 5  - wykaz osób.
6. Załącznik nr 6 -  oświadczenie o aktualności danych. 
7. Załącznik nr 7-  zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów.
8. Załącznik nr 8 – wzór umowy.
9. Załącznik nr 9 – przedmiar.
10. Załącznik nr 10 – Projekt wykonawczy i STW i ORB.
11. Załącznik nr 11 - Oświadczenie grupa kapitałowa. 
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