Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
Nadleśnictwo Skrwilno

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Nr postępowania: S.270.1.10.2020
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony
Podstawa prawna – art. 10 ust. 1 oraz art. 39- 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. 2019 poz. 1843 z późn. zm.)
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
,,Przebudowa budynku mieszkalnego w miejscowości Karnkowo 86, działka nr ew. 2137/4,
gmina Lipno, pow. lipnowski”

Zamówienie realizowane ze środków własnych
Opracował: Komisja Przetargowa
Zatwierdzam:
Elektronicznie podpisany przez Tomasz Gnap; Nadleśniczy Nadleśnictwa Skrwilno
Data: 2020.12.29 13:27:08 +01'00'

Tomasz Gnap; Nadleśniczy
Nadleśnictwa Skrwilno

Skrwilno 29.12.2020

1|S t r o n a

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

1.

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
Nadleśnictwo Skrwilno
reprezentowane przez Tomasza Gnap – Nadleśniczego
siedziba Nadleśnictwa:
ul. Leśna 5
87-510 Skrwilno
tel. (054) 270 00 32, fax (054) 280 99 67
e-mail: skrwilno@torun.lasy.gov.pl
strona internetowa zamawiającego: http://www.torun.lasy.gov.pl/web/skrwilno
Dedykowana platforma zakupowa do obsługi komunikacji w formie elektronicznej
pomiędzy
Zamawiającym
a
wykonawcami
oraz
składania
ofert:
https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_skrwilno
Adres strony internetowej, na której umieszczona będzie SIWZ:
https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_skrwilno
(dalej „Zamawiający”) zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z
wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia
(dalej „SIWZ”).
2.

TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA

2.1.

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art.
10 ust. 1 oraz art. 39 – 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tekst jedn.: Dz.U. 2019 poz. 1843 – dalej „PZP”) oraz aktów wykonawczych
do PZP.

2.2.

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla zamówień
o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
PZP.

2.3.

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „procedury
odwróconej”, o której mowa w art. 24aa ust. 1 i 2 PZP. Stosownie do przywołanych
przepisów zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy
wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
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3.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

3.1. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia
1)

Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na ,,Przebudowie
budynku mieszkalnego w miejscowości Karnkowo 86, działka nr ew. 2137/4,
gmina Lipno, pow. lipnowski”

2)

Zakres prac obejmuje m.in.:
⎯ roboty rozbiórkowe;
⎯ wykonanie posadzek na gruncie;
⎯ wykonanie utwardzenia części terenu z kostki betonowej;
⎯ wymiana stolarki okiennej i drzwiowej;
⎯ roboty parkieciarskie;
⎯ wykonanie pokryć ściennych i podłogowych z płytek;
⎯ roboty wykończeniowe, malarskie;
⎯ roboty instalacyjne w zakresie: centralnego ogrzewania, instalacji wodnokanalizacyjnej, instalacji elektrycznej, instalacji wentylacji. roboty
demontażowe,

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawierający zakres robót do wykonania
i będących przedmiotem zamówienia w niniejszym zamówieniu został określony
w dokumentacji projektowej (projekt budowlany, przedmiar robót), specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robót – załącznik nr 11 do SIWZ,
Standardy jakościowe zostały opisane w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robót, oraz w projekcie budowlanym.
Roboty należy wykonywać zgodnie z wymogami dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robót oraz SIWZ, z należytą starannością w ich wykonaniu,
dobrą jakością i właściwą organizacją pracy.
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych
we wzorze umowy.
Jeśli w dokumentach składających się na opis przedmiotu zamówienia, wskazany jest znak
towarowy, patent lub pochodzenie produktu, zamawiający - w odniesieniu do wskazanych
wprost w dokumentacji przetargowej parametrów czy danych (technicznych lub
jakichkolwiek innych), identyfikujących pośrednio lub bezpośrednio towar bądź produkt –
dopuszcza rozwiązania równoważne zgodne z danymi technicznymi i parametrami
zawartymi w ww. dokumentacji. Jako rozwiązania równoważne, należy rozumieć
rozwiązania charakteryzujące się parametrami nie gorszymi od wymaganych,
a znajdujących się w dokumentacji. Jeżeli zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne
opisywanym w dokumentacji, ale nie podaje minimalnych parametrów, które by tę
równoważność potwierdzały – wykonawca obowiązany jest zaoferować produkt
o właściwościach zbliżonych, nadający się funkcjonalnie do zapotrzebowanego
zastosowania (arg. na podstawie sentencji wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 14
października 2013 r. [sygn. akt: KIO 2315/13]).
Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, wykonawca, który powołuje
się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany
wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone
przez zamawiającego.
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Wymagane warunki rękojmi: Na całość przedmiotu zamówienia, zamawiający wymaga min.
5 lat rękojmi. Wydłużenie okresu rękojmi stanowi kryterium wyboru oferty, szczegółowy
opis znajduje się w rozdziale 14 SIWZ. Wykonawca może udzielić dłuższej rękojmi wówczas
uzyska dodatkowe punkty.
3)

Użyte materiały i urządzenia muszą mieć aktualne dokumenty dopuszczające do
stosowania w budownictwie, zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym
zakresie. Wystąpienie na materiały musi zostać zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Materiały i urządzenia niezbędne do wykonania robót
wykonawca zapewnia we własnym zakresie.

4)

Wskazane jest, aby wykonawca dokonał wizji lokalnej, aby uzyskać informacje,
które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy
i wykonania zamówienia. Koszty wykonania wizji lokalnej ponosi wykonawca.

5)

Wymagania stawiane wykonawcy:
•

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanych robót
oraz za jakość zastosowanych materiałów i urządzeń.

Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za roboty, będące przedmiotem
zamówienia, od chwili ich rozpoczęcia do terminu zakończenia robót.
• Wykonawca odpowiada za wszystkie szkody oraz następstwa
nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich
powstałe w związku z prowadzonymi robotami. Wykonawca
zobowiązany jest do zapewnienia właściwych warunków bhp i ppoż.
• Wykonawca zobowiązany jest do:
⎯ zapewnienia nadzoru technicznego nad realizowanym zadaniem
oraz zorganizowania i zagospodarowania zaplecza budowy,
⎯ do prawidłowego prowadzenia dokumentacji budowy,
⎯ gromadzenia w sposób bezpieczny dla środowiska, odpadów
niebezpiecznych dla środowiska powstałych w trakcie realizacji
zamówienia oraz do przekazania ich specjalistycznej firmie
zajmującej się utylizacją tego typu odpadów, wraz z okazaniem
zamawiającemu dokumentów na potwierdzenie wypełnienie
tego obowiązku,
⎯ gromadzenia w sposób bezpieczny dla środowiska odpadów
innych niż niebezpieczne, powstałych w trakcie realizacji
zamówienia oraz ich odprowadzenie na składowisko komunalne.
6)

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie: Leśniczówka Karnkowo w
miejscowości Karnkowo 86, gmina Lipno, powiat lipnowski województwo
kujawsko-pomorskie, dz. nr 2137/4.

Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone zgodnie ze Wspólnym
Słownikiem Zamówień (CPV):
45211100-0 Roboty budowlane w zakresie domów
45211310-5 Roboty budowlane w zakresie łazienek
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45442100-8 Roboty malarskie
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45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
3.2 Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie
umowy o pracę osób wykonujących czynności wchodzące w skład przedmiotu zamówienia
polegające na:
wykonywaniu robót ogólnobudowlanych będących przedmiotem zamówienia z
wyłączeniem robót instalacyjnych,
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. 2020 poz.
1320).
Szczegółowe obowiązki wykonawcy dotyczące zatrudniania na podstawie umowy
o pracę zostały szczegółowo opisane we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 7 do
SIWZ.
3.3 Nadleśnictwo Skrwilno wymaga, aby wykonawca na czas realizacji zamówienia posiadał
opłaconą polisę od odpowiedzialności cywilnej, a w przypadku jej braku inny dokument
potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia – na kwotę nie mniejszą niż
100 tys. zł.
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 i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. Wskazanie takie
należy umieścić na Ofercie. W przypadku braku wskazania w Ofercie podwykonawstwa
wykonawca będzie mógł wprowadzić podwykonawcę wyłącznie na warunkach określonych
w umowie.
3.5 Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych
lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty.
3.6 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3.7 Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
3.8 Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.
3.9 Zamawiający nie przewiduje zaliczek na poczet wykonania niniejszego zamówienia.
3.10 Zamawiający nie przewiduje wymagań o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp.

4.

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA.

Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 29.10.2021
- Zamawiający wymaga, aby min. 30 % wartości zamówienia (licząc wg zrealizowanych pełnych
pozycji kosztorysowych) zostało zrealizowane w terminie do 30.06.2021
Powyższe nie uchybia możliwości wykonywania uprawnień wynikających z umowy po terminie,
o którym mowa w zdaniu poprzednim.

5.

INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART.
67 UST. 1 PKT 6, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE UDZIELENIE TAKICH
ZAMÓWIEŃ.
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Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1
pkt 6 PZP.

6.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA Z
POSTĘPOWANIA.

6.1.

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z
postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.
1 pkt 12-23 PZP, art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP. Na podstawie:
1)

6.2.

art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację,
w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest
przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd
zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja
2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (tekst jedn. Dz. U. z 2020r. poz. 814) lub
którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu
upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu,
jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku
upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1
ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r.
poz. 1228);

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w
postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b PZP dotyczące:
1)

kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania
warunku udziału w postępowaniu

2)

sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego
warunku udziału w postępowaniu.

3)

zdolności technicznej lub zawodowej.
a) Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli
wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu
składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie):
•

zrealizował lub realizuje (przy czym w tym przypadku będzie
liczona wartość zrealizowanej części przedmiotu umowy) co
najmniej 2 roboty budowlane (przez robotę budowlaną rozumie
się wykonywanie prac na podstawie 1 umowy) polegającą na
budowie lub przebudowie budynku mieszkalnego na kwotę nie
mniejszą niż 60 tys. zł brutto każda.
Uwaga: Wykonawca nie może sumować wartości kilku robót
o mniejszym zakresie dla uzyskania wymaganej wartości
porównywalnej.
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b) Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania
warunku udziału w postępowaniu w zakresie potencjału technicznego.
c) Warunek ten, w zakresie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji
zamówienia, zostanie uznany za spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że
dysponuje lub będzie dysponować:
co najmniej 1 osobą, która będzie brała udział w realizacji zamówienia,
posiadającą uprawnienia do kierowania lub projektowania i kierowania
robotami budowlanymi, w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w co
najmniej ograniczonym zakresie, które zostały wydane na podstawie
obowiązujących przepisów (oraz na podstawie wcześniej obowiązujących
aktów prawnych). Zamawiający dopuszcza uprawnienia wydane obywatelom
państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji
Szwajcarskiej, zgodnie z ustawą o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
6.3.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z
formułą „spełnia”/„nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i
oświadczeniach złożonych przez Wykonawców, o których mowa w rozdziale 7.

6.4.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki
udziału w postępowaniu określone w pkt 6.2. powinni spełniać łącznie wszyscy
wykonawcy, z zastrzeżeniem, iż warunek opisany w pkt 6.2. ppkt. 3) winien spełniać co
najmniej jeden z tych wykonawców. Żaden z wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania.

7.

WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA .
W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa
w pkt 6.1. oraz w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o
których mowa w pkt 6.2. wykonawca będzie obowiązany przedstawić zamawiającemu
następujące oświadczenia i dokumenty (w terminach wskazanych w niniejszej SIWZ):
a) Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ppkt. 2
ustawy PZP - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.
b) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w okolicznościach, o których
mowa art. 24 ust. 1 i art. 24 ust 5 pkt. 1 ustawy - wg wzoru stanowiącego
załącznik nr 3 do SIWZ. W przypadku składania oferty przez Wykonawców
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagane oświadczenie
musi być złożone przez każdego Wykonawcę.
c) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5
lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w
tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i
podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane – wg. wzoru
stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ.
d) Dowody określające czy wskazane przez wykonawcę roboty budowlane zostały
wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały
wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone,
przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były
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wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.
e) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia
publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami (wzór wykazu osób skierowanych przez
wykonawcę do realizacji zamówienia stanowi załącznik nr 10 do SIWZ).
f) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt
1 PZP;
Dokumenty wskazane w pkt 7.1. lit. c-f 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. 26 ust. 1 PZP. Dokumenty wskazane w pkt 7.1. lit. c-f powinny być aktualne na
dzień ich złożenia wyznaczony przez zamawiającego.
7.2.

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP Wykonawca
będzie zobowiązany złożyć oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do
tej samej grupy kapitałowej (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do
SIWZ). Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej
informacje dotyczące: (1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia, (2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie oraz
(3) cen zawartych w ofertach.
Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej ww.
informacji przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP.
Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dokumenty bądź
informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa
każdy z takich wykonawców.

7.3.

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z
nim stosunków prawnych. Wykonawca w takiej sytuacji musi udowodnić
zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami
tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
Dokument, z którego będzie wynikać zobowiązanie podmiotu trzeciego powinien
wyrażać w sposób jednoznaczny wolę udostępnienia wykonawcy ubiegającemu się o
zamówienie, odpowiedniego zasobu, czyli wskazywać jakiego zasobu dotyczy, określać
jego rodzaj, zakres, czas udostępnienia oraz inne okoliczności wynikające ze specyfiki
danego zasobu. Z treści przedstawionego dokumentu musi jednoznacznie wynikać:
(1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; (2) sposób wykorzystania
zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia
publicznego; (3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia
publicznego. Niewiążący wzór zobowiązania o oddaniu wykonawcy do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia stanowi załącznik nr 5 do
SIWZ.
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Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim
powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu:
1)

zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach o którym mowa w pkt. 7.1
a) i b).

2)

składa zobowiązanie podmiotu trzeciego albo inny dokument służący wykazaniu
udostępnienia wykonawcy potencjału przez podmiot trzeci zgodnie z pkt 7.3. SIWZ.

3)

przedstawia w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w pkt 7.1. lit. f
Dokumenty wymienione w pkt 7.1. lit. f. 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.

7.4.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów:

1)

o których mowa w pkt 7.1. lit. f) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju,
w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: (a) nie
otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

7.5.

Dokumenty, o których mowa powyżej w pkt. 7.4. ppkt 1) lit. a) powinny być wystawione
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

7.6.

Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o
których mowa w pkt. 7.4., zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio
oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego
reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed
notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce
zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienia pkt. 7.5.
stosuje się odpowiednio.

7.7.

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

7.8.

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 zamieszczenia
ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.

7.9.

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

a)

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

b)

oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Osoba podpisująca ofertę musi
posiadać umocowanie prawne do reprezentacji. Umocowanie musi wynikać z treści
pełnomocnictwa załączonego do oferty – treść pełnomocnictwa powinna dokładnie
określać zakres umocowania;

c)

dokumenty o których mowa w pkt. 7.1 a-b składa każdy z wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z

zamieszkania

poza

terytorium
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wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak
podstaw wykluczenia;
d)

dokumenty, o których mowa w pkt 7.1. lit. f) obowiązany będzie złożyć każdy z
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;

e)

wszyscy wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą ponosić
odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy;

f)

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

g)

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

7.11. W przypadku wykonawców wykonujących działalność w formie spółki cywilnej
postanowienia dot. oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia (konsorcjum) stosuje się odpowiednio,
7.12. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o
udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać
wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu i spełniają warunki udziału w
postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone
uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych
oświadczeń lub dokumentów.
7.13. Dokumenty i oświadczenia wymienione w niniejszym rozdziale SIWZ, składane są w
oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub elektronicznej kopii dokumentu lub
oświadczenia, poświadczonej za zgodność z oryginałem.
7.14

Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot,
na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca albo wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów lub
oświadczeń, które każdego z nich dotyczą

7.15. Poświadczenia za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub
oświadczenia, o której mowa w pkt 7.13., następuje przy użyciu kwalifikowanego
podpisu elektronicznego. W przypadku przekazywania przez wykonawcę elektronicznej
kopii dokumentu lub oświadczenia, opatrzenie jej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym przez wykonawcę albo odpowiednio przez podmiot, na którego
zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a PZP,
jest równoznaczne z poświadczeniem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia
za zgodność z oryginałem.

8.

INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z
WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A
TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z
WYKONAWCAMI. WYMAGANIA TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE WYSYŁANIA I
ODBIERANIA
DOKUMENTÓW
ELEKTRONICZNYCH
I
INFORMACJI
PRZEKAZYWANYCH PRZY ICH UŻYCIU.

8.1.

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest:
-

w sprawach dot. przedmiotu zamówienia: p. Krzysztof Tyburski
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-

w sprawach proceduralnych: p. Karolina Krajewska

e- mail: przetargi.skrwilno@torun.lasy.gov.pl
platforma: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_skrwilno
od poniedziałku do piątku w godz. 7:15 – 15:15, z wyłączeniem dni wolnych od pracy.
8.2.

Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem
platformazakupowa.pl pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_skrwilno
oraz poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem, że złożenie Oferty następuje wyłącznie przy
użyciu Platformy pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_skrwilno.
W celu skrócenia udzielenia odpowiedzi na pytania zaleca się, aby komunikacja
między zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje, przekazywane były w formie elektronicznej za
pośrednictwem platformy https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_skrwilno i
formularza „Wyślij wiadomość” znajdującego się na stronie danego postępowania.

8.3.

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 https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_skrwilno w sekcji “Komunikaty”.
Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny
wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy
do konkretnego wykonawcy

8.4.

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
zamieszczonym pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin, oraz
stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ

8.5.

Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych
formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 100 MB.

8.6.

Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych,
oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych
informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem Platformy poprzez
kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość”, po których pojawi się komunikat, że
wiadomość została wysłana do zamawiającego, lub ich otrzymania przez Zamawiającego
na wskazany w pkt 8.10. lit b) SIWZ adres e-mail, z zastrzeżeniem, że Oferta może zostać
złożona wyłącznie przy użyciu Platformy.

8.7.

Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 3 rozporządzenia 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 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1320 z późn. zm.) określa niezbędne
wymagania
techniczne
umożliwiające
pracę
na
platformie
https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_skrwilno 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,
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e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format
plików .pdf,
f) Platforma działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej kodowanie UTF8,
g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz
dokładny

czas

(hh:mm:ss)

generowany

wg.

czasu

lokalnego

serwera

synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
8.8.

Ofertę oraz załączniki, sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci
elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

8.9.

Złożenie oferty:
a)

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza Oferta dostępnego na
platformie https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_skrwilno. W formularzu Oferty
(załącznik nr 1 do SIWZ) 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) w szczególności:
.PDF, .doc, lub .docx i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w instrukcji
korzystania z platformy, zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje,
a
także
stanowiącej
załącznik nr 9 do SIWZ. Ofertę należy złożyć w oryginale.

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 złożone
w osobnym pliku. Na platformie w formularzu składania oferty znajduje się
miejsce wyznaczone do dołączenia części ofert stanowiącej tajemnicę
przedsiębiorstwa.

d)

Do oferty należy dołączyć załączniki (opisane w rozdz. 11 SIWZ) w postaci
elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wraz z
plikami stanowiącymi ofertę.

e)

Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub
wycofać ofertę za pośrednictwem formularza dostępnego na platformie
https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_skrwilno. Sposób zmiany i wycofania
oferty został opisany w Regulaminie korzystania z platformy
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.

f)

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

8.10. 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 niż wskazanych w pkt 8.9.), zawiadomień oraz przekazywanie
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informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego
formularza
dostępnego
na
platformie
https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_skrwilno. We wszelkiej korespondencji
związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się
numerem ogłoszenia opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych lub
numerem postępowania wskazanym w SIWZ.
b)

Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty
elektronicznej, email: przetargi.skrwilno@torun.lasy.gov.pl.

c)

Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów
lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem platformy
https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_skrwilno jako załączniki.
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.
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 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1320 z
późn. zm.) 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 (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126 z późn. zm.).

8.11. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
8.12. Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia Zamawiającego o wszelkiej zmianie
adresu poczty elektronicznej podanego w ofercie.
8.13. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ.
Zamawiający niezwłocznie, nie później jednak niż na 2 dni przed upływem terminu
składania ofert udzieli wyjaśnień, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ
wpłynie do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa
wyznaczonego terminu składania ofert.
8.14. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu składania
wniosku, o którym mowa w pkt 8.13., lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający
może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
8.15. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekaże wykonawcom, którym
przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie internetowej.
8.16. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania
ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę treści SIWZ zamawiający udostępni na
stronie internetowej.
8.17. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany ogłoszenia o zamówieniu
jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający
przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym wykonawców.
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9.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

9.1.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 2 000 zł (słownie: dwa tysiące
złotych 00/100)
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

9.2.

Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1)

pieniądzu,

2)

poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

3)

gwarancjach bankowych,

4)

gwarancjach ubezpieczeniowych,

5)

poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 299.).

9.3.

Wadium wpłacane w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy
Zamawiającego w banku PKO S.A. nr rachunku: 24 1240 3406 1111 0000 3150 9808 z
dopiskiem: wadium na zabezpieczenie oferty w postępowaniu na Przebudowa budynku
mieszkalnego w miejscowości Karnkowo” Wniesienie wadium w pieniądzu będzie
skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie zaliczone na rachunku bankowym
Zamawiającego.

9.4.

Z treści wadium wnoszonego w formie: poręczenia bankowego, poręczenia spółdzielczej
kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub
poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
powinno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez
Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty
Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a
PZP oraz art. 46 ust. 5 PZP.

9.5.

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

9.6.

Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy:
1)

nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia
(Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających
gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib,

2)

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

3)

kwotę gwarancji/poręczenia,

4)

zobowiązanie
gwaranta/poręczyciela
do
zapłacenia
bezwarunkowo
i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie
Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a PZP oraz art. 46
ust. 5 PZP .
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10.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

10.1. Termin, którym wykonawca będzie związany złożoną ofertą wynosi 30 dni. Zgodnie z
art. 85 ust. 5 PZP bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
10.2

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin
związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed
upływem terminu związania ofertą zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na
przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

11.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

11.1. Oferta musi być sporządzona od rygorem nieważności, w postaci elektronicznej
i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oferta musi być sporządzona
w języku polskim, podpisana przez osobę upoważnioną.
11.2

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

11.3

Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

11.4

Wykonawcy przedstawiają ofertę zgodnie ze wszystkimi wymaganiami określonymi
w SIWZ.

11.5

W terminie składania ofert określonym w pkt 12.1. SIWZ wykonawca zobowiązany jest
złożyć zamawiającemu Ofertę zawierającą:
a)

formularz Oferty (sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do
SIWZ), sporządzony pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej,
opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

b)

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

c)

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

d)

zobowiązanie podmiotu trzeciego albo inny dokument służący wykazaniu
udostępnienia wykonawcy potencjału przez podmiot trzeci zgodnie z pkt
7.3. SIWZ, jeżeli wykonawca wykazując spełnienie warunków udziału w
postępowaniu polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów;
(Niewiążący wzór zobowiązania o oddaniu wykonawcy do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia stanowi
załącznik nr 5 do SIWZ),

e)

oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy
PZP - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ, w postaci
elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

f)

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w okolicznościach, o których
mowa art. 24 ust. 1 i art. 24 ust 5 pkt. 1 ustawy -wg wzoru stanowiącego
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załącznik nr 3 do SIWZ, w postaci elektronicznej, opatrzonej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W przypadku składania oferty
przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia,
wymagane oświadczenie musi być złożone przez każdego wykonawcę.
g)

wadium w oryginale w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym
podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia (tylko, gdy
Wykonawca wnosi wadium w formie niepieniężnej).

11.6

Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów, art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1913 z późn. zm), wówczas informacje te
muszą być wyodrębnione w formie osobnego pliku i złożone zgodnie z zasadami
opisanymi w pkt 8.9. lit c) SIWZ. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za
niezgodne z SIWZ przygotowanie w/w pliku przez Wykonawcę. Stosowne zastrzeżenie
Wykonawca winien złożyć na formularzu Oferty (załącznik nr 1 do SIWZ) oraz powinien
wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
W przeciwnym razie cała Oferta zostanie ujawniona na wniosek każdej zainteresowanej
osoby.

11.7

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

11.8

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 8.9. lit e) i f) SIWZ.

11.9

Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę.
Wycofanie oferty musi zostać dokonane zgodnie z zasadami opisanymi w pkt 8.9. lit e)
i f) SIWZ.

11.10 W przypadku nieprawidłowego złożenia oferty, Zamawiający nie bierze
odpowiedzialności za złe jej przesłanie lub przedterminowe otwarcie. Oferta taka nie
weźmie udziału w postępowaniu.

12.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

12.1.

Ofertę
należy
złożyć
za
pośrednictwem
platformy
https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_skrwilno, na stronie dotyczącej odpowiedniego
postępowania, do dnia 2021-01-14 godz. 9:00

12.2.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 2021-01-14 o godz. 9:15 w siedzibie Nadleśnictwa Skrwilno
(87-510 Skrwilno, ul. Leśna 5), sala na rad – pokój nr 10.

12.3.

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

12.4.

Otwarcie ofert jest jawne. Z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne otwarcie ofert
odbędzie się w postaci transmisji online. Szczegółowe zasady dot. logowania zawarte są
w zał. nr 8

12.5.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

16 | S t r o n a

12.6.

Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) i adresy wykonawców, którzy
złożyli oferty w terminie, a także informacje dotyczące cen zawartych w ofertach.

12.7.

Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej
informacje, o których mowa w pkt 12.5. i 12.6. SIWZ.

12.8.

Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.
Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o złożeniu oferty po terminie.

12.9.

Wykonawcy mogą uczestniczyć w otwarciu ofert (Zgodnie z zapisami zawartymi w pkt.
12.4 SIWZ).

13.

SPOSÓB OBLICZENIA CENY

13.1. Wykonawca zobowiązany jest podać na formularzu oferty (załącznik nr 1 do SIWZ)
łączną cenę za wszystkie pozycje przewidziane w zamówieniu.
13.2 Cenę oferty należy podać w wartości brutto.
13.4. Wykonawca określi cenę oferty brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe
(art. 632 kodeksu cywilnego) za realizację całego przedmiotu zamówienia, podając ją
w zapisie liczbowym i słownie.
Cenę oferty stanowi cena wykonania zamówienia zgodnie z dokumentacją
projektową i wymaganiami zamawiającego.
Każda cena jednostkowa musi być tak podana, aby pokrywać wszelkie koszty i ryzyka
wykonawcy związane z realizacją czynności, której dotyczy. Wykonawca nie może
kosztów realizacji danej czynności doliczać do kosztów realizacji innych czynności. Cena
za wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z dokumentacja projektową powinna
zostać przeniesiona do Oferty (załącznik nr 1 do SIWZ).
13.3. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia
wynikające wprost z dokumentacji projektowej. Podstawą do opracowania ceny
ryczałtowej jest dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robót, oraz wymagania zamawiającego opisane w niniejszej SIWZ. Załączony przedmiar
służy tylko do uzupełnienia opisu przedmiotu zamówienia i nie jest podstawą do
wyliczenia ceny. Zgodnie z istotą wynagrodzenia ryczałtowego przedmiar robót do
wyliczenia ceny oferty winien sporządzać Wykonawca na podstawie dokumentacji
projektowej lub pomiarów z natury. Należy uwzględnić również zapisy zawarte
w specyfikacjach technicznych oraz koszty konieczne do poniesienia przez Wykonawcę
z tytułu wykonania przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem wszystkich elementów
związanych z prawidłową, terminową realizacją przedmiotu zamówienia i odbiorem
robót, a także kosztów nieujętych w przedmiarze robót, z uwzględnieniem zapisów
zawartych w niniejszej SIWZ.
13.4. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę
zamówienia. W związku z powyższym Zamawiający proponuje sprawdzenie w terenie
warunków wykonania zamówienia.
13.5. Cena oferty podana przez Wykonawcę nie będzie podlegała waloryzacji i będzie
obowiązywała przez cały okres ważności umowy, z zastrzeżeniem zapisów zawartych w
umowie, odnoszących się do przeglądów serwisowych.
13.6. Stawkę podatku od towarów i usług (VAT) należy uwzględnić w wysokości
obowiązującej na dzień składania ofert.
13.7. Określony w SIWZ rzeczowy zakres przedmiotu zamówienia oraz postanowienia
wynikające z wzoru umowy załączonego do SIWZ (załącznik nr 7 do SIWZ) stanowią
podstawę do obliczenia cen jednostkowych oraz ceny łącznej wynikającej z oferty.
13.8. Wykonawca, składając ofertę, obowiązany jest poinformować Zamawiającego (w Ofercie
– załącznik nr 1 do SIWZ), czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u
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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 wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
Brak wskazania w formularzu Oferty (załącznik nr 1 do SIWZ) 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.

OPISY KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY
WYBORZE OFERTY ORAZ SPOSÓB OCENY I PORÓWNANIA OFERT.

14.1.

Przy wyborze ofert zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny
ofert:
1)

Cena

– 60%,

2)

Wydłużenie okresu rękojmi

- 40%

14.2. Sposób obliczania punktów:
a) W ramach kryterium „Cena” 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
( roboty budowlane + przeglądy serwisowe) (załącznik nr 1 do SIWZ).
Z uwagi na postanowienia art. 91 ust. 3a 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.
b) Kryterium – wydłużenie okresu rękojmi(R)
W ramach kryterium „wydłużenie okresu rękojmi” ocena ofert zostanie dokonana przy
zastosowaniu założeń:
- dodatkowe pół roku rękojmi – 10%, tj. 10pkt.
- dodatkowy 1 rok rękojmi – 20%, tj. 20 pkt.
- dodatkowy 1,5 roku rękojmi – 30%, tj. 30 pkt.
- dodatkowe 2 lata rękojmi – 40%, tj. 40 pkt.
Zgodnie z ww. działaniem oferta z najdłuższym okresem rękojmi otrzyma maksymalną
liczbę punktów – 40
Wymagania związane z rękojmią zgodnie z zapisami zawartymi w SIWZ i umowie.
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Bieg okresu rękojmi rozpoczyna się od dnia, w którym dokonano odbioru przedmiotu
umowy.
UWAGA:
• Okres rękojmi należy podać podkreślić formularzu ofertowym (zał. nr 1 do SIWZ).
• MINIMALNY wymagany przez Zamawiającego okres rękojmi na roboty budowlane,
dostarczone i zamontowane urządzenia wynosi 5 lat (rękojmia na całość przedmiotu
zamówienia). Dodatkowa rękojmia będzie punktowana zgodnie z opisem powyżej.
W przypadku nie zakreślenia przez Wykonawcę w formularzu ofertowym okresu
rękojmi zamawiający przyjmie minimalny okres rękojmi przewidziany dla tego
zamówienia wynoszący 5 lat.
Uwaga: Udzielona rękojmia musi obejmować wszystkie pozycje opisane dla niniejszego
zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza udzielania dłuższej rękojmi tylko na wybrane
przez Wykonawcę pozycje zamówienia.

15.

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

15.1. Przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca, którego
oferta została uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest dopełnić następujących
formalności:
1)

wnieść wymagane zabezpieczanie należytego wykonania umowy;

2)

przedłożyć Zamawiającemu:
⎯ umowę konsorcjum, jeżeli zamówienie będzie realizowane przez
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
⎯ polisę od odpowiedzialności cywilnej określoną we wzorze umowy w
sprawie zamówienia publicznego w wysokości określonej w pkt. 3.3 SIWZ
⎯ kosztorys ofertowy zgodny z ceną podaną w ofercie wykonawcy
(kosztorys składany w celach informacyjnych, rozliczenie robót
częściowych),
⎯ kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem uprawnień budowlanych i
aktualnego zaświadczenia o przynależności do okręgowej izby
inżynierów budownictwa dla osób wskazanych w ofercie wykonawcy do
realizacji umowy, które spełniają warunki udziału przedstawione w
niniejszej SIWZ
⎯ Wykonawca przed podpisaniem umowy będzie zobowiązany do
przedstawienia Zamawiającemu, wykazu osób wyznaczonych do
realizacji niniejszego zamówienia tj. polegających na wykonywaniu robót
ogólnobudowlanych będących przedmiotem zamówienia z wyłączeniem
robót instalacyjnych,
⎯ dokumenty wskazane w § 6 ust. 3 wzoru umowy (stanowiącego załącznik
nr 7 do SIWZ) dot. osób wykonujących czynności wchodzące w skład
przedmiotu zamówienia polegające na wykonywaniu robót
ogólnobudowlanych będących przedmiotem zamówienia z wyłączeniem
robót instalacyjnych, jeżeli wykonanie tych czynności polega na
wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26
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czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. 2020 poz. 1320) tj.:
(i)

oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o pracę, zawierających informacje, w tym dane osobowe
niezbędne do zweryfikowania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w
szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy
o pracę, rodzaj umowy o pracę, wymiar etatu oraz zakres obowiązków
pracownika.

(ii)

poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub
podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób, do których odnosi się
Obowiązek Zatrudnienia wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków,
jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zawierać informacje, w
tym dane osobowe niezbędne do zweryfikowania zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę
zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę, wymiar etatu oraz zakres
obowiązków pracownika.

(iii)

dokument potwierdzający zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do
ubezpieczeń lub opłacenie przez pracodawcę ubezpieczeń pracownika,
zanonimizowany w sposób zapewniający ochronę danych osobowych
pracowników. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

Niedopełnienie wskazanych formalności będzie traktowane jako uchylanie się przez
Wykonawcę od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
15.2. 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 musi zostać wyznaczony jako
wykonawca kierujący (lider), upoważniony do zaciągania zobowiązań, otrzymywania
poleceń oraz instrukcji dla i w imieniu każdego, jak też dla wszystkich wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Lider odpowiada również za
wskazanie jednego z członków konsorcjum jako odpowiedzialnego za przyjmowanie
zleceń, odbioru prac oraz ich rozliczania, w tym wystawiania faktur.
15.3. Wszelkie istotne dla stron postanowienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr
7 do SIWZ.
15.4

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian umowy w przypadku:
1) zmiany przepisów prawa w tym ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i
usług VAT (wówczas rozliczenia będą obywały się z uwzględnieniem aktualnie
obowiązujących przepisów),
W wypadku zmiany, o której mowa w lit. 1.1) wartość netto wynagrodzenia
Wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia
zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.
Waloryzacja wynagrodzenia, w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i
usług (VAT), ma charakter „automatyczny”, Wykonawca do kwoty netto zobowiązany
jest do naliczenia VAT wg stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury.
2) Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu realizacji Przedmiotu
Umowy o okres odpowiadający okresowi trwania przeszkody uniemożliwiającej
realizację Przedmiotu Umowy, jeżeli w trakcie obowiązywania Umowy wystąpią
okoliczności uniemożliwiające jej realizację zgodnie z warunkami opisanymi w
Umowie, za które odpowiedzialności nie ponosi Wykonawca ani Zamawiający.
3) Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w sposobie wykonywania Przedmiotu
Umowy, w przypadku, gdy wystąpi co najmniej jedna z poniższych sytuacji:
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•

•

4)

5)

6)

7)

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;
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.
Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian części Przedmiotu Umowy, które
Wykonawca przewidział do realizacji za pomocą podwykonawców na inne części
Przedmiotu Umowy, w tym również na części, których Wykonawca nie wskazał w
złożonej przez siebie ofercie. Zmiana nie może pociągnąć za sobą zmiany terminu
realizacji ani zwiększenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
W przypadku zawarcia Umowy z wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o
udzielenie zamówienia Zamawiający dopuszcza się wskazanie członka lub członków
konsorcjum upoważnionych do wystawiania faktur i do odbioru wynagrodzenia.
Zamawiający dopuszcza zmianę w zakresie treści dokumentów przedstawianych
wzajemnie przez Strony w trakcie realizacji Umowy lub sposobu informowania o
realizacji Umowy. Zmiana ta nie może spowodować braku informacji niezbędnych
Zamawiającemu do prawidłowej realizacji Umowy.
łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 i jest mniejsza w przypadku zamówień na roboty budowlane jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

15.5. Ponadto Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w przypadku:
a) wystąpienia siły wyższej, co uniemożliwia wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z
SIWZ;
b) zmniejszenia ilości zadań gospodarczych realizowanych przez Nadleśnictwo
(wstrzymanie realizacji planu finansowo-gospodarczego),
W przypadku wystąpienia ww. okoliczności Zamawiający może nie zrealizować całości
przedmiotu zamówienia.
W przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w ppkt. a-b) może zostać zmniejszony
zakres Przedmiotu Umowy, a wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy wynikać będzie
wyłącznie z faktycznie wykonanych prac przez Wykonawcę.
Wystąpienie okoliczności wymienionej w ppkt. a-b) upoważnia Zamawiającego do zmniejszenia
zakresu zamówienia. W przypadku wystąpienia okoliczności o których mowa w ppkt. a-b)
Zamawiający zobowiązany jest do poinformowania Wykonawcy na piśmie o ww.
okolicznościach wraz z przedstawieniem uzasadnienia w terminie 30 dni od wystąpienia
powyższych okoliczności.
15.6.

Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

16.

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

16.1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
zamawiającego przepisów Ustawy, przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z
przepisami Ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie
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zamówienia lub zaniechaniu czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na
podstawie Ustawy.
16.2. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności
zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w art. 180
ust. 5 zd. drugie PZP, albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
16.3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia
ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków
zamówienia na stronie internetowej.
16.4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 16.2 i 16.3 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.
16.5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci
elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym
podpisem elektronicznym.
16.6. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed
upływem tego terminu.
17.

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

17.1

Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez
wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą.

17.2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosić będzie 5 % ceny oferty brutto.
17.3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku
następujących formach:
1)

pieniądzu;

2)

poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, 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.

17.4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, we wszystkich formach przewidzianych
w pkt 17.3., powinno zabezpieczać roszczenia wynikające z niewykonania bądź
nienależytego wykonania umowy w taki sam sposób, co oznacza, iż zabezpieczenie
wniesione w formie innej niż pieniądz nie może zabezpieczać roszczeń Zamawiającego w
sposób mniej korzystny, niż jakby miało to miejsce w przypadku wniesienia
zabezpieczenia w pieniądzu. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie
gwarancji/poręczenia powinno być nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze
pisemne żądanie Zamawiającego. Zamawiający nie dopuszcza możliwości uzależnienia
wypłaty kwot z gwarancji/poręczenia od przedłożenia jakichkolwiek dodatkowych
dokumentów, bądź spełnienia jakichkolwiek warunków, poza oświadczeniem
Zamawiającego, iż żądana kwota jest należna z tytułu niewykonania bądź nienależytego
wykonania umowy.
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17.5. Zamawiający zwraca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane.
30% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie pozostawione
na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady. Kwota ta zostanie zwrócona nie
później niż 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady. Zamawiający wymaga wniesienia
zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez Wykonawcę, którego oferta została
uznana za najkorzystniejszą.

18.

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.

18.1. Stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych
osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04 maja 2016 r., str. 1 – „RODO”) Zamawiający
informuje, iż administratorem danych osobowych jest Nadleśnictwo Skrwilno, ul. Leśna
5, 87-510 Skrwilno, tel 054 270 00 32. Inspektorem danych osobowych w Nadleśnictwie
Skrwilno jest Sebastian Strzech email: iod@comp-net.pl.
18.2. Zamawiający przetwarza dane osobowe zebrane w niniejszym postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed ich
bezprawnym rozpowszechnianiem.
18.3. Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO w celu
umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale VI PZP,
do upływu terminu do ich wniesienia.
18.4. Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 10 RODO mogą być
dopuszczone wyłącznie osoby posiadające upoważnienie. Osoby dopuszczone do
przetwarzania takich danych są obowiązane do zachowania ich w poufności
18.5. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego oraz jego rozstrzygnięciem, jak również, jeżeli nie ziszczą się przesłanki
określone w art. 93 ust. 1 PZP – w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego oraz jej realizacji, a także udokumentowania postępowania o udzielenie
zamówienia i jego archiwizacji.
18.6. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym dokumentacja
postępowania zostanie udostępniona w oparciu o art. 8-8a oraz 96 ust. 3-3b PZP.
18.7. Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 PZP,
przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania
obejmuje cały czas trwania umowy w sprawie zamówienia publicznego.
18.8. Niezależnie od postanowień pkt 18.7. powyżej, w przypadku zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego, dane osobowe będą przetwarzane do upływu okresu
przedawnienia roszczeń wynikających z umowy w sprawie zamówienia publicznego.
18.9. Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o
udzielenie zamówienia mogą zostać przekazane podmiotom świadczącym usługi
doradcze, w tym usługi prawne, i konsultingowe,
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18.10. Stosownie do art. 22 RODO, decyzje dotyczące danych osobowych nie będą
podejmowane w sposób zautomatyzowany.
18.11. Osoba, której dotyczą pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania
dane osobowe, ma prawo:
1)

dostępu do swoich danych osobowych – zgodnie z art. 15 RODO, przy czym w
sytuacji, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1 -3 RODO
wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku Zamawiający może żądać
wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w
szczególności podania nazwy lub daty bieżącego bądź zakończonego
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;

2)

do sprostowana swoich danych osobowych – zgodnie z art. 16 RODO, przy czym
skorzystanie z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych
osobowych, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ani zmianą postanowień
umowy w zakresie niezgodnym z PZP oraz nie może naruszać integralności
protokołu oraz jego załączników;

3)

do żądania od Zamawiającego – jako administratora, ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2
RODO, przy czym 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; prawo to nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do
czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;

4)

wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku
uznania, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy o ochronie
danych osobowych, w tym przepisy RODO.

18.12. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w
przepisach PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych określa PZP.
18.13. Osobie, której dane osobowe zostały pozyskane przez Zamawiającego w związku z
prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie
przysługuje:
1)

prawo do usunięcia danych osobowych, o czym przesadza art. 17 ust. 3 lit. b, d
lub e RODO,

2)

prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
określone w art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych
osobowych, a to z uwagi na fakt, że podstawą prawną przetwarzania danych
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

18.14. Dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów
państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub
wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania
władzy publicznej, w szczególności do podmiotów prowadzących działalność kontrolną
wobec Zamawiającego. Dane osobowe są przekazywane do podmiotów
przetwarzających dane w imieniu administratora danych osobowych.
19.

OFERTY WARIANTOWE.
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Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

20.

AUKCJA ELEKTRONICZNA.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej.

21.

ZWROT KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu za wyjątkiem
określonym w art. 93 ust. 4 Pzp.

22.

ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ

1.

Załącznik nr 1 – Oferta.

2.

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu.

3.

Załącznik nr 3- Oświadczenie w sprawie braku podstaw wykluczenia.

4.

Załącznik nr 4 – Wykaz robót budowlanych.

5.

Załącznik nr 5 - Niewiążący wzór zobowiązania do oddania wykonawcy do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.

6.

Załącznik nr 6 – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności grupy
kapitałowej.

7.

Załącznik nr 7 – Wzór umowy

8.

Załącznik nr 8 – Instrukcja dot. otwarcia ofert.

9.

Załącznik nr 9 – Regulamin platformy zakupowej.

10.

Załącznik nr 10 – Wykaz osób.

11.

Załącznik nr 11 – Dokumentacja projektowa (projekt budowlany, przedmiar robót),
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.
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