
 

 

 
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej: SWZ) 

 
 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym 

 w trybie przetargu nieograniczonego  
 pn. 

„Działania środowiskowe związane z czynną ochroną głuszca na terenie 
Nadleśnictwa Ruszów w 2023 roku” 

 
prowadzonego z zastosowaniem procedury,  

o której mowa w art. 139 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U. poz. 2019 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp 

ZNAK SPRAWY: ZG.270.1.13.2022  

ZAMAWIAJĄCY 
Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe 
Nadleśnictwo Ruszów  
Ul. Leśna 2, 59-950 Ruszów 
tel. 75 7714338, fax 75 7714339 
e-mail: ruszow@wroclaw.lasy.gov.pl 
strona internetowa zamawiającego: www.ruszow.wroclaw.lasy.gov.pl 
 
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: 
https://platformazakupowa.pl/pn/ruszow_lasy  
Na tej stronie udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty 
zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia 
Adres poczty elektronicznej Zamawiającego: ruszow@wroclaw.lasy.gov.pl       
 
Wartość zamówienia jest równa progom unijnym lub przekracza progi unijne 
określone na podstawie art. 3 ustawy Pzp.  
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6. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, 
które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego 
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I. Informacje ogólne 

1. Wykonawcy/podwykonawcy/podmioty trzecie udostępniające wykonawcy 
swój potencjał 
 

a) Wykonawcą jest osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna 
nieposiadająca osobowości prawnej, która oferuje na rynku wykonanie robót 
budowlanych lub obiektu budowlanego, dostawę produktów lub świadczenie usług 
lub ubiega się o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie 
zamówienia publicznego. 

b) Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia 
wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp, tj. mających 
status zakładu pracy chronionej, spółdzielnie socjalne oraz innych wykonawców, 
których głównym celem lub głównym celem działalności ich wyodrębnionych 
organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, jest społeczna i 
zawodowa integracja osób społecznie marginalizowanych. 

c) Zamówienie może zostać udzielone wykonawcy, który: 
- spełnia warunki udziału w postępowaniu opisane w rozdziale II podrozdziale 7 

SWZ,  
- nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, 
- nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 109 ust. 1 pkt. 1) ustawy Pzp, 
- złożył ofertę niepodlegającą odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 ustawy Pzp. 

d) Wykonawcy mogą ubiegać się wspólnie o udzielenie zamówienia. 
W takim przypadku: 

• Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika 
do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w 
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia 
publicznego. 

• Oryginał pełnomocnictwa opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym 
przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia lub kopia 
potwierdzona notarialnie, opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym 
przez notariusza, powinny być załączone do oferty i zawierać w szczególności 
wskazanie: 

- postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczą, 
- wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia 

wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby, 
- ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania. 
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• Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez zamawiającego wyłącznie z 

pełnomocnikiem. 
e) Potencjał podmiotu trzeciego  

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu wykonawca 
może polegać na potencjale podmiotu trzeciego na zasadach opisanych w art. 118–
123 ustawy Pzp. Podmiot trzeci, na potencjał którego wykonawca powołuje się w 
celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, nie może podlegać 
wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt. 1) ustawy Pzp. 

f) Podwykonawstwo 
Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę 
przedmiotu zamówienia. 
Wykonawca jest zobowiązany wskazać w JEDZ w części II Sekcja D części 
zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podać firmy 
podwykonawców, jeśli są już znane. 
Podwykonawca nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 oraz 
art. 109 ust. 1 pkt. 1) ustawy Pzp. 

 
2. Komunikacja w postępowaniu 
 
Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia odbywa się przy użyciu 
środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem platformy zakupowej pod 
adresem https://platformazakupowa.pl/pn/ruszow_lasy - zwanej dalej Platformą. 
Szczegółowe informacje dotyczące przyjętego w postępowaniu sposobu komunikacji  
znajdują się w rozdziale III podrozdział 1 niniejszej SWZ.  
Wszelkie instrukcje dotyczące korzystania z systemu znajdują się pod adresem 
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje  
 
UWAGA! Przed przystąpieniem do składania oferty wykonawca jest zobowiązany 
zapoznać się z Instrukcją korzystania z Platformy zakupowej. Instrukcja została 
zamieszczona bezpośrednio na ww. Platformie zakupowej pod adresem 
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje  
 
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów 
elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji 
przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie Platformy zakupowej, 
 
Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, 
oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych 
informacji przyjmuje się datę ich wczytania do systemu Platformy zakupowej. 
 
Wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz inne materiały informacyjne w językach 
obcych należy złożyć (wczytać) przetłumaczone na język polski. W przypadku 
wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, w formie 
elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i 
bezpłatnych baz danych, Zamawiający zażąda od Wykonawcy przedstawienia 

https://platformazakupowa.pl/pn/ruszow_lasy
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
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tłumaczenia na język polski wskazanych przez wykonawcę i pobranych samodzielnie 
przez Zamawiającego dokumentów, oświadczeń lub innych materiałów informacyjnych 
- jeżeli były one dostępne tylko w językach obcych. 
Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz 
Wykonawcy mogą przekazywać w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy 
zakupowej 
 
Kontaktowanie się z Zamawiającym w inny sposób niż poprzez Platformę zakupową nie 
rodzi skutków prawnych określonych w Ustawie Pzp. 
 
Zamawiający nie udziela żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy 
odpowiedzi na kierowane zapytania. 
 
Jednocześnie Zamawiający informuje, że porozumiewanie się z Zamawiającym, jest 
dopuszczalne jedynie w formie wskazanej w niniejszym rozdziale. Oznacza to, że 
Zamawiający nie będzie reagował na inne formy kontaktowania się z nim, w 
szczególności na kontakt telefoniczny lub/i osobisty w swojej siedzibie.  
 
3. Podział zamówienia na części 
 
Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia, z uwagi na fakt, iż przedmiotem 
zamówienia jest jednorodna usługa.  
 
4. Oferty wariantowe 
 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości i nie wymaga złożenia oferty wariantowej, o 
której mowa w art. 92 ustawy Pzp, tzn. oferty przewidującej odmienny sposób 
wykonania zamówienia niż określony w niniejszej SWZ. 
 
5. Katalogi elektroniczne  
 
Zamawiający nie wymaga złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych. 
 
6. Umowa ramowa 
 
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, o której mowa w art. 311–315 
ustawy Pzp. 
 
7. Aukcja elektroniczna 
 
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej, o której mowa 
w art. 227–238 ustawy Pzp.  
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8. Zamówienia, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 i 8 ustawy Pzp 
 
Zamawiający przewiduje nie przewiduje udzielania zamówień na podstawie art. 214 ust. 
1 pkt. 7 i 8 ustawy Pzp, 
 
9. Rozliczenia w walutach obcych 
 
Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych 
 
10. Zwrot kosztów udziału w postępowaniu 
 
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.  
 
Zastrzeżenie 
W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących 
po stronie zamawiającego wykonawcom, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, 
przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w tym postępowaniu, 
w szczególności kosztów przygotowania oferty (art. 261 ustawy Pzp). 
 
11. Zastrzeżenie prawa opcji 
 
Zamawiający w rozumieniu art.441 ustawy PZP przewiduje prawo opcji. W związku z 
tym, dla ułatwienia kalkulacji ceny składanej oferty, Zamawiający informuje, iż 
gwarantuje Wykonawcom nabycie usług stanowiących przedmiot niniejszego 
zamówienia na poziomie nie mniejszym niż 70% ilości wskazanych w formularzu 
cenowym. W ramach zastosowania prawa opcji, Zamawiający  informuje również o 
możliwości skorzystania z opcji nabycia usług, stanowiących przedmiot niniejszego 
zamówienia w zakresie przekraczającym wartości wskazane w formularzu  ofertowym, 
na poziomie nie większym niż 20% ilości wskazanych w formularzu  ofertowym. 
 
12. Zaliczki na poczet udzielenia zamówienia 
 
Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 
 
13. Pouczenie o środkach ochrony prawnej 
 
Wykonawcom, 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, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach 
przewidzianych w dziale IX ustawy Pzp (art. 505–590). 

 
14. Ochrona danych osobowych zebranych przez zamawiającego w toku 

postępowania 
a) Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
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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) (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.) – dalej: 
RODO – tym samym dane osobowe podane przez wykonawcę będą przetwarzane 
zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi. 

b) Dane osobowe wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO  
w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia 
publicznego pn. Działania środowiskowe związane z czynną ochroną głuszca na 
terenie Nadleśnictwa Ruszów w 2022 roku. 

c) Odbiorcami przekazanych przez wykonawcę danych osobowych będą osoby lub 
podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania zgodnie z art. 
8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp, a także art. 6 ustawy z 6 września 2001 r . o dostępie 
do informacji publicznej. 

d) Dane osobowe wykonawcy zawarte w protokole postępowania będą 
przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie 
zamówienia. Jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania 
obejmuje cały czas trwania umowy. 

e) Klauzula informacyjna, o której mowa w art. 13 ust. 1 i 2 RODO, znajduje się w 
Załączniku nr 7 do SWZ. 

f) Zamawiający nie planuje przetwarzania danych osobowych wykonawcy w celu 
innym niż cel określony w lit. b powyżej. Jeżeli administrator będzie planował 
przetwarzać dane osobowe w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały 
zebrane (tj. cel określony w lit. b powyżej), przed takim dalszym przetwarzaniem 
poinformuje on osobę, której dane dotyczą, o tym innym celu oraz udzieli jej 
wszelkich innych stosownych informacji, o których mowa w art. 13 ust. 2 RODO. 

g) Wykonawca jest zobowiązany, w związku z udziałem w przedmiotowym 
postępowaniu, do wypełnienia wszystkich obowiązków formalnoprawnych 
wymaganych przez RODO i związanych z udziałem w przedmiotowym postępowaniu 
o udzielenie zamówienia. Należą do nich obowiązki informacyjne z: 
1) art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od 

których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał i przekazał zamawiającemu 
w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie zamawiającego, 

2) art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane wykonawca pozyskał w 
sposób pośredni, a które to dane wykonawca przekazuje zamawiającemu w treści 
oferty lub dokumentów składanych na żądanie zamawiającego. 

h) W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz 
ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały 
przekazane w związku z udziałem w postępowaniu, wykonawca składa 
oświadczenie o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych 
przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO – treść oświadczenia została zawarta w 
Załączniku nr 1 do SWZ pkt. 8 lit. b). 

i) Zamawiający informuje, że: 
1) Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO (dane 

osobowe dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych), w celu 
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umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale 
IX ustawy Pzp, do upływu terminu na ich wniesienie. 

2) Udostępnianie protokołu i załączników do protokołu ma zastosowanie do 
wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem tych, o których mowa w art. 9 ust. 1 
RODO (tj. danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, 
poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do 
związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych 
biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub 
danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby), 
zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia.  

3) W przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane 
przez zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO 
(związanych z prawem wykonawcy do uzyskania od administratora 
potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jego dotyczące, prawem 
wykonawcy do bycia poinformowanym o odpowiednich zabezpieczeniach, o 
których mowa w art. 46 RODO, związanych z przekazaniem jego danych 
osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz prawem 
otrzymania przez wykonawcę od administratora kopii danych osobowych 
podlegających przetwarzaniu), zamawiający może żądać od osoby występującej z 
żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie 
nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia. 

4) Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia, o którym 
mowa w art. 16 RODO (z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych 
osobowych), nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego 
załączników. 

5) W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia 
przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza 
przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania. 

6) W przypadku gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 
18 ust. 1 RODO, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych 
zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od 
dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający nie 
udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 
ust. 2 rozporządzenia 2016/679. 

 
Do spraw nieuregulowanych w SWZ mają zastosowanie przepisy ustawy z 11 
września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.). 

 

II. Wymagania stawiane wykonawcy  

1. Przedmiot zamówienia  
 

Przedmiotem zamówienia są „Działania środowiskowe związane z czynną ochroną 
głuszca na terenie Nadleśnictwa Ruszów w 2023 roku”, realizowane w ramach 
projektu „Kompleksowy projekt ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na 
obszarach zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe” finansowanego ze środków 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 i środków własnych 
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PGL LP, obejmujące: 
1. Znakowanie istniejących grodzeń stroiszem sosnowym; 
2. Rozgradzanie upraw – demontaż istniejących grodzeń, minimalizacja 

powierzchni grodzonych; 
3. Usuwanie nalotów, przerzedzanie podszytów; 
4. Przycinanie borówki czernicy ( wykaszanie) w celu rozkrzewiania. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia jest: 

1. Uwidacznianie siatki grodzeniowej o łącznej długości 4070 mb (40.70HM),  
poprzez zawieszanie na istniejących grodzeniach gałęzi sosnowych.  

 

Leśnictwo  adres leśny  długość ogrodzenia 

(mb) CISY 13-22-1-01-594   -c   -00 720 

JAGODZIN 13-22-1-02-445   -c   -00 1100 

JAGODZIN 13-22-1-02-5619  -a   -00 300 

ZIĘBINA 13-22-1-04-274   -d   -00 260 

TOPORÓW 13-22-2-08-583   -a   -01 525 

OKRĄGLICA       13-22-2-10-45     -f  -00 375 

OKRĄGLICA 13-22-2-10-141  -g   -00 290 

OKRĄGLICA  13-22-2-10-142  -g  -00 500 

OGÓŁEM 4070 

Prace obejmują pozyskanie i zakup stroiszu sosnowego, transport oraz zawieszanie go 
na istniejących grodzeniach ( średnio 1 gałąź na 1 mb siatki). 
Koszty należy skalkulować uwzględniając : pozyskanie, zakup stroiszu sosnowego, 
transport oraz jego zawieszenie na istniejących grodzeniach. 
 

2. Rozgradzanie upraw – demontaż ogrodzeń o łącznej długości 6430 mb 

(64.30HM) 

Leśnictwo  adres leśny  długość ogrodzenia 

(mb) 
CISY 13-22-1-01-441   -b   -00 480 

CISY 13-22-1-01-541   -f   -00 530 

JAGODZIN 13-22-1-02-390   -d  -00 574 

JAGODZIN 13-22-1-02-554   -b  -00 916 

POŚWIĘTNE       13-22-1-03-57  -d  -   01 310 

ZIĘBINA 13-22-1-04-226    -b  -00 282 
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ZIĘBINA 13-22-1-04-226   -h  -00 262 

ZIĘBINA 13-22-1-04-272   -f  -00 184 

ZIĘBINA 13-22-1-04-97   -g  -  00 234 

GŁUSZEC 13-22-2-07-283   -b   -00 132 

GŁUSZEC 13-22-2-07-284   -h  -00 175 

TOPORÓW  13-22-2-08-364   -h   -00 254 

TOPORÓW 13-22-2-08-528   -c   -00 393 

TOPORÓW 13-22-2-08-584  -h   -00 165 

OKRĄGLICA       13-22-2-10-22       -d  -00 559 

OKRĄGLICA       13-22-2-10-23    -b   -00 630 

OKRĄGLICA       13-22-2-10-44   -f  -00 350 

OGÓŁEM 6430 

Rozgradzanie upraw obejmuje demontaż siatki, słupków ( przez ich ścięcie i 
pozostawienie do naturalnego rozpadu) oraz transport siatki z miejsca 
demontażu w miejsce wskazane przez leśniczego ( przeciętna odległość do 
miejsca składowania – 5 km 
 

3.3. Unormowania, których zobowiązany będzie w szczególności przestrzegać 
Wykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia  
1) Podstawowe akty prawne:  

-  ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 
2021 r. poz. 1275 z późn. zm.), 

- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn.: 
Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 ), 

- ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich 
mieszaninach (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 2289 z późn. zm.),  

- rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 
czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
stosowaniu i magazynowaniu środków ochrony roślin oraz 
nawozów mineralnych organiczno-mineralnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 
99, poz. 896 z późn. zm.), 

- rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. 
w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników 
podczas pracy (Dz. U. z 2002 r. Nr 191 poz. 1596 z późn. zm.), 

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 
września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i 
higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. 
zm.), 
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- rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów 
Naturalnych  
i Leśnictwa z dnia 6 stycznia 1998 r. w sprawie określenia wzoru 
znaku zakazu wstępu do lasu oraz zasad jego umieszczania (Dz. U. z 
1998 r. Nr 11, poz. 39),  

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2006 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu 
niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 
161, poz. 1141), 

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 marca 2006 r. w 
sprawie szczegółowych zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego 
lasów (Dz. U. z 2006 r. Nr 58, poz. 405 z późn. zm.), 

 - rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie 
ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz. U. z 
2009 r. Nr 105, poz. 870), 

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 grudnia 2017 r. w 
sprawie wymagań dobrej praktyki w zakresie gospodarki leśnej 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2408). 

2) W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, oprócz przepisów prawa 
obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca będzie 
obowiązany do stosowania i przestrzegania obowiązków i zasad 
wynikających z niżej wymienionych dokumentów: 
- „Zasady hodowli lasu” – wprowadzone zarządzeniem Nr 53 

Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 listopada 
2011 r., 

- „Instrukcja ochrony lasu” – wprowadzona zarządzeniem nr 57 
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 22 listopada 
2011 r.,  

- „Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu 
podstawowych prac z zakresu gospodarki leśnej” – wprowadzona 
zarządzeniem Nr 36 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z 
dnia 20 kwietnia 2012 r.,  

- „Instrukcja ochrony przeciwpożarowej lasu” - wprowadzona 
zarządzeniem Nr 54 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z 
dnia 21 listopada 2011 r.,  

- zarządzenie nr 40 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z 
dnia 6 października 2011 r. w sprawie wprowadzenia ramowego 
wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby (zn. spr. 
GB-021-2/2011), 

-  Zasady, kryteria i standardy zrównoważonej gospodarki leśnej FSC 
(Forest Stewardship Council) oraz PEFC Council (Programme for 
the Endorsement of Forest Certification Schemes). 

Dokumenty wskazane w pkt 1 – 3 powyżej  są dostępne na stronie internetowej 
pod adresem https://dziennikustaw.gov.pl/DU  oraz https://www.gov.pl/web/ 
dglp. 

 

https://dziennikustaw.gov.pl/DU
https://www.gov.pl/web/dglp
https://www.gov.pl/web/dglp
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3.4. Zasady ogólne realizacji przedmiotu zamówienia. 
1) Wykonawca będzie wykonywał przedmiot zamówienia na podstawie 

pisemnych zleceń przekazywanych przez Przedstawicieli Zamawiającego 
(„Zlecenie”). Treść Zlecenia określa umowa w sprawie zamówienia 
publicznego. 

2) Wykonawca będzie zobowiązany do uprzątnięcia pozostałości po 
pracach pozyskaniowych z dróg, linii podziału powierzchniowego, 
rowów, itp. obiektów oraz pozostałych odpadów po działalności własnej 
(śmieci, pustych opakowań, zużytych elementów maszyn, itp.). 

3) Wykonawca będzie zobowiązany do stosowania oleju 
biodegradowalnego do smarowania układów tnących w 
eksploatowanych piłach łańcuchowych  
i głowicach tnących oraz zestawów do pochłaniania oleju w urządzeniach 
eksploatowanych na terenie lasów. 

1) Wspólny Słownik Zamówień:  
a. 90721700-4 usługi ochrony gatunków zagrożonych 
b. 90700000-4 usługi środowiska naturalnego 
c. 77231000-8 usługi gospodarki leśnej 
d. 45111300-1 roboty rozbiórkowe ( przy demontażu istniejącego ogrodzenia ) 

2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz opis wymagań zamawiającego 
w zakresie realizacji zamówienia, określa: 

a. projektowane postanowienia umowy – Załącznik nr 8 do SWZ. 
 
Wszystkie wymagania określone w dokumentach wskazanych powyżej stanowią 
wymagania minimalne, a ich spełnienie jest obligatoryjne. Niespełnienie ww. wymagań 
minimalnych będzie skutkować odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami 
zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp. 

 
2. Rozwiązania równoważne  
 
1) Wykonawcy mogą zaproponować rozwiązania równoważne do opisanych przez 

Zamawiającego. 
2) Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez 

zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego usługi spełniają 
wymagania określone przez zamawiającego i wyspecyfikować równoważne 
produkty. W takim przypadku, wykonawca załącza do oferty sporządzony we 
własnym zakresie wykaz rozwiązań równoważnych wraz z jego opisem lub 
normami. 

 
3. Wymagania w zakresie zatrudniania przez wykonawcę lub podwykonawcę 

osób na podstawie stosunku pracy 
Zamawiający nie stawia wymogu w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę lub 
podwykonawcę na podstawie stosunku pracy, osób wykonujących czynności w zakresie 
realizacji zamówienia. 
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4. Wymagania w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt. 
2 ustawy Pzp 

 
Zamawiający nie stawia wymogu w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę osób, o 
których mowa w art. 96 ust. 2 pkt. 2 ustawy Pzp. 
 
5. Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych 
 
Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych 

 
6. Termin wykonania zamówienia  
 
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w terminie od dnia 
01.01.2023 roku umowy do dnia 31.03.2023 roku.  
 
7. Informacja o warunkach udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
 
Zamawiający stosownie do postanowień art. 57 pkt. 2) ustawy Pzp nie określa 
warunków udziału w postępowaniu, dotyczących: 
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym; 
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, jeśli 
wynika to z odrębnych przepisów; 
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej; 
4) zdolności technicznej lub zawodowej. 
 
8. Podstawy wykluczenia 

8.1. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców, wobec których zachodzą 
podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt. 
1 ustawy Pzp. tj. 

-  w zakresie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp 
1) 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 art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46-48 

ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 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, 

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, 
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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. 270-277d 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) 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 pkt. 1; 

3) 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) Wykonawcę, wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o 
zamówienia publiczne; 

5) 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) Wykonawcę, jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, 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, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji 
może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z 
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
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-  w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 1) ustawy Pzp 
7) Wykonawcę, który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub 

składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o 
którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt. 3, 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 ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w 
sprawie spłaty tych należności; 
 

8.2. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców, wobec których zachodzą 
podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie:  

a) art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. 
dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji 
destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, 
str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym 
rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany 
rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających 
w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. 
Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576.  

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. poz. 835). 
 

9. Wykaz podmiotowych środków dowodowych 

1) DOKUMENTY SKŁADANE RAZEM Z OFERTĄ 

1. Do oferty wykonawca dołącza oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz 
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym w 
rozdziale II podrozdziale 8 SWZ. Wykonawca składa oświadczenie na formularzu 
JEDZ, który stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert oraz 
stanowi dowód tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego 
podmiotowe środki dowodowe, wskazane w rozdziale II podrozdziale 9 pkt. 2 SWZ. 

2. Wykonawca składa JEDZ pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej. 

3. JEDZ sporządza odrębnie: 

- wykonawca/każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia. W takim przypadku JEDZ potwierdza brak podstaw wykluczenia 
wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim 
każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu; 

- podmiot trzeci, na którego potencjał powołuje się wykonawca celem potwierdzenia 
spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku JEDZ 
potwierdza brak podstaw wykluczenia podmiotu oraz spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu w zakresie, w jakim podmiot udostępnia swoje zasoby wykonawcy; 
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- podwykonawca, na którego zasobach wykonawca nie polega przy wykazywaniu 
spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku musi zostać 
wypełniona część II sekcja A i B, część III (podstawy wykluczenia). JEDZ podpisuje 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym podwykonawca (jeżeli zamawiający 
weryfikuje podstawy wykluczenia w odniesieniu do podwykonawcy). 

4. Wykonawca sporządzi oświadczenie JEDZ: 

- przy wykorzystaniu systemu dostępnego poprzez stronę internetową 
https://espd.uzp.gov.pl/ lub  

- za pośrednictwem innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które 
umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego. 

5. Instrukcja wypełniania formularza JEDZ znajduje się na stronie internetowej Urzędu 
Zamówień Publicznych pod adresem:  

https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Instrukcja-
wypelniania-JEDZ-ESPD.pdf 

6. Celem ułatwienia wykonawcy sporządzenia JEDZ zamawiający przygotował 
formularz JEDZ (Załącznik nr 2 do SWZ), w formacie pliku XML, który zamieścił na 
Platformie. Formularz JEDZ, wstępnie przygotowany przez zamawiającego, zawiera 
tylko pola wskazane przez zamawiającego. W przypadku gdy wykonawca korzysta z 
możliwości samodzielnego utworzenia nowego formularza JEDZ/ESPD, aktywne są 
wszystkie pola formularza. Należy je wypełnić w zakresie stosownym do wymagań 
określonych przez zamawiającego w przedmiotowym postępowaniu. Przy 
wszystkich podstawach wykluczenia domyślnie zaznaczona jest odpowiedź 
przecząca. Po zaznaczeniu odpowiedzi twierdzącej wykonawca ma możliwość 
podania szczegółów, a także opisania ewentualnych środków zaradczych podjętych 
w ramach tzw. samooczyszczenia. 

7. Samooczyszczenie – w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt. 1, 2 i 5 lub 
art. 109 ust. 1 pkt. 2–5 i 7–10 ustawy Pzp 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 
zadośćuczynienie pieniężne; 

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

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

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

b) zreorganizował personel, 

c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli, 

https://espd.uzp.gov.pl/
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Instrukcja-wypelniania-JEDZ-ESPD.pdf
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Instrukcja-wypelniania-JEDZ-ESPD.pdf
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d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania 
przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów, 

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

Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności są wystarczające do 
wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu 
wykonawcy, a jeżeli uzna, że nie są wystarczające, wyklucza wykonawcę. 

8. Informacje na temat składania JEDZ poprzez Platformę znajdują się w pod adresem 
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.  

9. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 
podwykonawcom, na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest 
zobowiązany wypełnić część II sekcja D JEDZ, w tym, jeśli jest to wiadome, podać 
firmy podwykonawców.  

10. Do oferty wykonawca załącza również: (wybrać odpowiednie) 

a) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. art. 
5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego 
środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na 
Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w 
brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany 
rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z 
działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 
8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576 oraz na podstawie 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. poz. 835) – (Załącznik nr 9 do SWZ) 

W myśl art. 125 ust. 2 ustawy Pzp w postępowaniach o udzielenie zamówienia 
publicznego o wartości równej lub przekraczającej progi unijne oświadczenie o 
niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub 
kryteriów selekcji składane jest na formularzu Jednolitego Europejskiego Dokument 
Zamówienia (JEDZ), sporządzonym zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu 
wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym 
standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. 
UE L 3 z 06.01.2016, str. 16).  

Niemniej jednak z uwagi na fakt, że standardowy formularz JEDZ nie obejmuje swoim 
zakresem podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 5k rozporządzenia 833/2014 
w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576, zamawiający powinien wymagać 
takiego oświadczenia w dokumentach zamówienia, a wykonawca powinien złożyć 
takie oświadczenie zgodnie z wymaganiami zamawiającego. 
 
Wymagana forma: 
Wykonawca/Wykonawcy składa/ją oświadczenia w oryginale w postaci dokumentu 
elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez 

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
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osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy/ów zgodnie z formą 
reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy 
organizacyjnej lub w innym dokumencie. 
W przypadku gdy oświadczenie zostało sporządzone jako dokument w postaci 
papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe 
odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z 
dokumentem w postaci papierowej. 

Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci 
papierowej, dokonuje odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający 
się o udzielenie zamówienia lub notariusz 

b) Formularz cenowy (załącznik nr 1a do SWZ)  
 
Wymagana forma: 

Formularz musi być złożony w pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej. 

c) Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy) 
Gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych, 
wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien 
dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem 
umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy.  
W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia 
wykonawcy są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika. Dokument 
pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych wykonawców, należy załączyć do 
oferty.  
Wymagana forma: 
Pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 
Gdy zostało wystawione przez upoważnione podmioty inne niż wykonawca, 
wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot 
udostępniający zasoby lub podwykonawca: 

• jako dokument elektroniczny – przekazuje się ten dokument, 
• jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem – 

przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z 
dokumentem w postaci papierowej. Przez cyfrowe odwzorowanie należy rozumieć 
dokument elektroniczny będący kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci 
papierowej, umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez 
konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału. 
Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci 
papierowej dokonuje mocodawca tj. odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie 
ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub 
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podwykonawca, w zakresie dokumentów potwierdzających umocowanie do 
reprezentowania, które każdego z nich dotyczą lub notariusz. 

d) Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
(jeśli dotyczy) 

• Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, spośród których tylko 
jeden spełnia warunek dotyczący uprawnień, są zobowiązani dołączyć do oferty 
oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi 
wykonają poszczególni wykonawcy. 

• Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na 
zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do 
realizacji których te zdolności są wymagane. W takiej sytuacji wykonawcy są 
zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty 
budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy. 
Wymagana forma: 
Wykonawcy składają oświadczenia w oryginale w postaci dokumentu 
elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez 
osoby upoważnione do reprezentowania wykonawców zgodnie z formą 
reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy 
organizacyjnej lub w innym dokumencie. 
W przypadku gdy oświadczenie zostało sporządzone jako dokument w postaci 
papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe 
odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z 
dokumentem w postaci papierowej. 

Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci 
papierowej, dokonuje odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający 
się o udzielenie zamówienia Lub notariusz 

e) Przedmiotowe środki dowodowe wskazane w rozdziale II podrozdziale 5 (jeżeli 
są wymagane) 

Wymagana forma: 
Przedmiotowe środki dowodowe przekazuje się w postaci elektronicznej i 
opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 
Gdy przedmiotowe środki dowodowe zostały wystawione przez upoważnione 
podmioty inne niż wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca: 

• jako dokument elektroniczny – przekazuje się ten dokument, 
• jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem – 

przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z 
dokumentem w postaci papierowej. Przez cyfrowe odwzorowanie należy rozumieć 
dokument elektroniczny będący kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci 
papierowej, umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez 
konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału. 
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Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci 
papierowej dokonuje mocodawca tj. odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie 
ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub 
podwykonawca, w zakresie dokumentów potwierdzających umocowanie do 
reprezentowania, które każdego z nich dotyczą lub notariusz. 

f) Zobowiązanie podmiotu trzeciego (jeśli dotyczy) 
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (lub inny podmiotowy środek 
dowodowy), potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami 
udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz 
określa w szczególności: 

- zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; 

- sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów 
podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; 

- 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 
roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

Wymagana forma: 
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przekazuje się w postaci 
elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W 
przypadku gdy zobowiązanie zostało sporządzone jako dokument w postaci 
papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe 
odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z 
dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego 
odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, dokonuje odpowiednio 
wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia lub 
notariusz. 

g) Wadium (jeśli jest wymagane) 

Wymagana forma: 
a) Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach należy załączyć do oferty w 

oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu.  

b) Zamawiający zaleca załączenie do oferty dokumentu potwierdzającego wniesienie 
wadium w pieniądzu na rachunek bankowy zamawiającego. Czynność ta skróci czas 
badania ofert. 

h) Wykaz rozwiązań równoważnych – wykonawca, który powołuje się na rozwiązania 
równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie 
spełnia wymagania określone przez zamawiającego. W takim przypadku wykonawca 
załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych z jego opisem lub normami. 

 
Wymagana forma: 
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Wykaz przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym. 
Gdy wykaz został sporządzony jako dokument w postaci papierowej i opatrzony 
własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu 
opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, poświadczającym zgodność 
cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Przez cyfrowe 
odwzorowanie należy rozumieć dokument elektroniczny będący kopią elektroniczną 
treści zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i jej 
zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału. Poświadczenia 
zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, dokonuje 
odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia lub notariusz. 

2) DOKUMENTY SKŁADANE NA WEZWANIE  

Zgodnie z art. 126 ust. 1 ustawy Pzp zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej 
oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w 
wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia, 
następujących podmiotowych środków dowodowych: 
a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 1, 2 i 4 - 

sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem; 
b) oświadczenia (Załącznik nr 3 do SWZ) wykonawcy, w zakresie 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 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; 

c) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że 
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 
1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w 
przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem 
zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed 
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności 
należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące 
porozumienie w sprawie spłat tych należności; 

d) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub 
właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 
potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia 
społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 1 ustawy, wystawionego nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z 
opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z 
zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów 
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potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania 
ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne 
lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w 
sprawie spłat tych należności; 

e) oświadczenia wykonawcy (Załącznik nr 4 do SWZ) o aktualności informacji 
zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie 
podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których 
mowa w: 

o art. 108 ust. 1 pkt. 3 ustawy, 
o art. 108 ust. 1 pkt. 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o 

zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego, 
o art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami 

porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji, 
o art. 108 ust. 1 pkt. 6 ustawy, 
o art. 109 ust. 1 pkt. 1 ustawy, odnośnie do naruszenia obowiązków 

dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie 
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r. 
poz. 1170), 

f) 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 17 lutego 2005 r. o 
informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, jeśli 
wykonawca wskazał w jednolitym dokumencie dane umożliwiające dostęp do tych 
środków; 

2) podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada 
zakresowi oświadczenia JEDZ. 

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

h) Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe aktualne na dzień ich złożenia. 

i) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast: 

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa pkt. 2 lit. a) - składa 
informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku 
braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ 
sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, w zakresie, o którym mowa pkt. 2 lit. a); 

2) zaświadczenia, o którym mowa w pkt. 2 lit. c), zaświadczenia albo innego 
dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, o których mowa w pkt. 2 lit. d), - składa 
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę 
lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie naruszył obowiązków 
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dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub 
zdrowotne, 

Dokument, o którym mowa w pkt. 1), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed jego złożeniem.  

Dokumenty, o których mowa w pkt. 2), powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 
miesiące przed ich złożeniem. 

j) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie 
wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. i), lub gdy dokumenty te nie 
odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt. 1, 2 i 4, 
art. 109 ust. 1 pkt. 1 ustawy, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części 
dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem 
osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której 
dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym 
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu 
pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, 
notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze 
względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy.  

 
10. Wymagania dotyczące wadium 
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 1000,00 zł (słownie: jeden 

tysiąc złotych) 
2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymywać 

nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o 
których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 PZP.  

3. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku 
następujących formach: 
1) pieniądzu, 
2) gwarancjach bankowych, 
3) gwarancjach ubezpieczeniowych, 
4) 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 z późn. zm.). 

4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy 
Zamawiającego w banku BOŚ S.A. nr rachunku: 04 1540 1030 2103 1639 3136 0004 
z dopiskiem: wadium na zabezpieczenie oferty w postępowaniu na „Działania 
środowiskowe związane z czynną ochroną głuszca na terenie Nadleśnictwa Ruszów 
w 2023 roku”. 

5. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie 
zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego. Wadium wniesione w 
pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.  

6. Z treści wadium wnoszonego w formie: 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 
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gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach 
określonych w art. 98 ust. 6 PZP. 

7. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt 3 ppkt 
2)-4) należy przekazać Zamawiającemu wraz z Ofertą w oryginale, w postaci 
elektronicznej tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznymi osób 
upoważnionych do jego wystawienia. Wadium musi zabezpieczać ofertę na daną 
część zamówienia przez cały okres związania ofertą. Oferta Wykonawcy, który nie 
wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy, lub nie będzie 
utrzymywał 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 PZP 
zostanie odrzucona z postępowania na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 PZP. 

8. Treść wadium wnoszonego w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w 
pkt 3. ppkt 2)-4) SWZ  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. 98 ust. 6 PZP. 

9. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
Zamawiający wymaga, aby w treści wadium wnoszonego w formach, o których 
mowa w pkt 3 ppkt 2)-3) SWZ zostali wymienieni wszyscy Wykonawcy wspólnie 
ubiegający się o udzielenie zamówienia albo powinno z niej wynikać, że Wykonawca, 
na którego gwarancja/poręczenie zostały wystawione działa w imieniu innych 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, bądź w ich treści 
powinien zostać ujęty szerszy zakres odpowiedzialności gwaranta/poręczyciela niż 
tylko dotyczący działań/zaniechań odnoszących się do Wykonawcy, na którego 
gwarancja/poręczenie to zostało wystawione (tak: wyrok Krajowej Izby 
Odwoławczej z dnia 24 czerwca 2020 r. sygn. akt KIO 662/20; wyrok Krajowej Izby 
Odwoławczej z dnia 15 czerwca 2020 r., sygn. akt  KIO 970/20; wyrok Krajowej Izby 
Odwoławczej z dnia 31 lipca 2020 r., sygn. akt KIO 1183/20, uchwała Krajowej Izby 
Odwoławczej z dnia 11 marca 2021 r., sygn. akt KIO/KD 6/21). 

10. Zamawiający zwraca wadium na zasadach uregulowanych w art. 98 ust. 1 - 5 PZP. 
 
11. Sposób przygotowania ofert (zapisy należy dostosować do wymogów 

użytkowanej przez zamawiającego platformy zakupowej) 
 

a) Oferta (Załącznik nr 1 do SWZ) wraz z załącznikami musi zostać sporządzona w 
języku polskim, złożona w postaci elektronicznej oraz podpisana kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym pod rygorem nieważności. Złożenie oferty wymaga od 
wykonawcy zarejestrowania się i zalogowania na Platformie zakupowej 
zamawiającego dostępnej pod adresem  https://platformazakupowa.pl/ 
pn/ruszow_lasy 

https://platformazakupowa.pl/pn/ruszow_lasy
https://platformazakupowa.pl/pn/ruszow_lasy
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b) Zasady rejestracji na Platformie w sposób szczegółowy opisano pod adresem: 
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje   

c) Zasady przygotowania i złożenia oferty za pośrednictwem Platformy w sposób 
szczegółowy opisano pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-
instrukcje   
Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Oferty wykonawcy, który przedłoży 
więcej niż jedną ofertę, zostaną odrzucone. 

d) Wykonawca składa ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami, 
wskazanymi w rozdziale II podrozdziale 5 i 9 

e) Do upływu terminu składania ofert wykonawca może wycofać ofertę. Sposób 
postępowania w przypadku oferty w systemie został opisany pod adresem: 
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje  

 
12. Opis sposobu obliczenia ceny 
1. Wykonawca obliczy cenę oferty brutto według formularza cenowego, z 

zastrzeżeniem, że wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia i określenia 
wartości we wszystkich pozycjach występujących w formularzu cenowym. 
Wykonawca jest zobowiązany złożyć wraz z ofertą formularz cenowy o treści 
zgodnej z załącznikiem nr 1 do SWZ. Formularz cenowy jest dokumentem 
niezbędnym do prawidłowej realizacji zamówienia. W związku z powyższym 
załączenie formularza cenowego jest obligatoryjne, a jego niezłożenie wraz z ofertą 
będzie skutkowało odrzuceniem oferty wykonawcy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia Oferty odpowiednio i zgodnie z 
Załącznikiem nr 1 do SWZ i określenia w nim ceny netto i brutto za przedmiot 
zamówienia.   

3. Oferta musi zawierać łączną cenę brutto przedmiotu zamówienia, zwaną dalej „ceną 
brutto oferty” lub także „ceną”. 

4. W przypadku, w którym wybór oferty Wykonawcy będzie prowadzić do powstania u 
Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od 
towarów i usług, Wykonawca jest zobowiązany poinformować Zamawiającego (w 
treści Formularza oferty), że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u 
zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub 
usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz 
wskazując ich wartość bez kwoty podatku VAT oraz wskazując stawkę podatku VAT, 
która zgodnie z wiedzą wykonawcy będzie miała zastosowanie.  

5. Wykonawcy, dokonując kalkulacji warunków cenowych swoich ofert są zobowiązani 
do przestrzegania zasad uczciwej konkurencji z zastrzeżeniem, iż cena oferty nie 
może być rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia. Konsekwencją 
złożenia oferty z rażąco niską ceną jest jej odrzucenie – zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 8 
w związku z art. 224 ustawy Pzp. 

6. Cenę należy rozumieć jako cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 9 
maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2019 r. poz. 178). 

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
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7. Cena musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 
zamówienia, zgodnie z wymaganiami określonymi Ogłoszeniu o zamówieniu i 
Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

8. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą dokonywane będą w złotych 
polskich. 

9. Cena oferty, to cena brutto obliczona poprzez dodanie do ceny netto podatku VAT 
w obowiązującej wysokości. Wykonawca zobowiązany jest zastosować stawkę VAT 
zgodnie z obowiązującymi przepisami z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług. 

10. Cenę oferty należy obliczyć, uwzględniając całość wynagrodzenia wykonawcy za 
prawidłowe wykonanie umowy. Wykonawca jest zobowiązany skalkulować cenę na 
podstawie opisu przedmiotu zamówienia, treści SWZ oraz projektowanych 
postanowień umowy. 

11. Cena oferty obejmują także wszystkie inne koszty oraz ewentualne upusty i rabaty. 
Wykonawca skalkuluje ponadto wszystkie potencjalne rodzaje ryzyka 
ekonomicznego, jakie mogą wystąpić przy realizacji przedmiotu umowy, 
a wynikające z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania 
umowy.  

12. Zgodnie z art. 225 ustawy Pzp, jeżeli została złożona oferta, której wybór 
prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z 
ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, do celów zastosowania 
kryterium ceny lub kosztu zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny 
kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. W takiej 
sytuacji wykonawca ma obowiązek: 

1) poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do 
powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego; 

2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie 
będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego; 

3) wskazania wartości towaru lub usługi objętych obowiązkiem podatkowym 
zamawiającego, bez kwoty podatku; 

4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą 
wykonawcy będzie miała zastosowanie. 

Informację w powyższym zakresie wykonawca składa w załączniku nr 1 do SWZ  
pkt. 5. Brak złożenia ww. informacji będzie postrzegany jako brak powstania 
obowiązku podatkowego u zamawiającego. 

13. Rozliczenia będą prowadzone w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po 
przecinku. 

 
UWAGA! Jeden grosz jest najmniejszą jednostką monetarną w systemie pieniężnym RP i 
nie jest możliwe wyliczenie ceny końcowej, jeśli komponenty ceny (ceny jednostkowe) są 
określone za pomocą wielkości mniejszych niż 1 grosz.  
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Wartości kwotowe ujęte jako wielkości matematyczne znajdujące się na trzecim i 
kolejnym miejscu po przecinku, w odniesieniu do nieistniejącej wielkości w polskim 
systemie monetarnym powodują, że tak wyrażona cena usługi dla powszechnego obrotu 
gospodarczego jest niemożliwa do wypłacenia. Nie można kogoś realnie zobowiązać do 
zapłaty na jego rzecz kwoty niższej niż jeden grosz. 
Tym samym, ceny jednostkowe, stanowiące podstawę do obliczenia ceny oferty, muszą 
być podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  
Jeżeli oferta będzie zawierała ceny jednostkowe wyrażone jako wielkości 
matematyczne znajdujące się na trzecim i kolejnym miejscu po przecinku, zostanie 
odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy Pzp. 
 

III. Informacje o przebiegu postępowania 

1. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami 
 

1) W niniejszym postępowaniu komunikacja zamawiającego z wykonawcami odbywa 
się za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Komunikacja między 
zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, 
zawiadomienia oraz informacje przekazywane są w formie elektronicznej za 
pośrednictwem Platformy zakupowej „OpenNexus”, pod wskazanym niżej adresem: 
https://platformazakupowa.pl/pn/ruszow_lasy    

2) Informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i 
odbierania korespondencji elektronicznej, znajdują się pod poniższymi adresami: 

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

https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin  

3) Korzystanie z Platformy jest bezpłatne.  

4) Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy przekazywać 
za pośrednictwem Platformy. Korespondencję uważa się za przekazaną w terminie, 
jeżeli dotrze do zamawiającego przed upływem wymaganego terminu. Każda ze 
stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt otrzymania wiadomości 
elektronicznej. 

5) Osoby wskazane do porozumiewania się z wykonawcami  

• Krzysztof Petrykiewicz  - email: zamowienia@lege.olawa.pl   

6) Zalecenia zamawiającego odnośnie do: 

kwalifikowanego podpisu elektronicznego:  

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

https://platformazakupowa.pl/pn/ruszow_lasy
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin
mailto:zamowienia@lege.olawa.pl
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• W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny. Zamawiający 
wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików, tj. podpisywanych plików z 
danymi oraz plików XAdES.  

formatu przesyłanych dokumentów lub oświadczeń wymaganych w oryginale w 
postaci dokumentu elektronicznego:  

• Dopuszczalne formaty przesyłanych danych: image/bmp, image/x-windows-bmp, 
application/msword, application/drafting, image/gif, application/x-compressed, 
application/x-gzip, multipart/x-gzip, image/jpeg, image/pjpeg, application/x-
latex, application/pdf, image/pict, image/png, application/mspowerpoint, 
application/postscript, application/rtf, application/x-rtf, text/richtext, image/tiff, 
image/x-tiff, application/mswrite, application/excel, application/x-excel, 
application/vnd.ms-excel, application/x-msexcel, application/vnd.ms-excel, 
text/xml, application/x-zip-compressed, application/zip, application/vnd.ms-
office, image/x-ms-bmp, video/x-msvideo, audio/x-ms-wma. 

formatu przesyłanych dokumentów lub oświadczeń składanych jako elektroniczna 
kopia dokumentu:  

• Dopuszczalne formaty przesyłanych danych: image/bmp, image/x-windows-bmp,  
image/gif, image/jpeg, image/pjpeg, application/pdf, image/pict, image/png, 
image/tiff, image/x-tiff, 

przekazywania przez wykonawcę dokumentu elektronicznego w formacie 
poddającym dane kompresji: 

• Dopuszczalne formaty przesyłanych danych: application/x-compressed, 
application/x-gzip, multipart/x-gzip, application/x-zip-compressed, 
application/zip, 

 
2. Sposób oraz termin składania ofert. Termin otwarcia ofert 
 
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 19.12.2022 do godz. 10.00 
 
Sposób składania ofert: 
➔ za pośrednictwem Platformy zakupowej, pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/pn/ruszow_lasy 
   

1) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.12.2022 o godz. 10.30 poprzez odszyfrowanie 
wczytanych na Platformie ofert. 

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

3) Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania informacje o: 

https://platformazakupowa.pl/pn/ruszow_lasy
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a) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej 
działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty 
zostały otwarte; 
b) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 
 

3. Termin związania ofertą 
 
Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 18.03.2023 r. włącznie 
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
 
4. Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu 

oceny ofert 

 
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, zamawiający będzie kierował się następującymi 
kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał 
spełnienie kryteriów: 
 
Lp. Opis kryterium oceny Znaczenie (%) 

1. Cena 100% 

Oferty będą oceniane przez komisję przetargową metodą punktową w skali 100-
punktowej.   
 
CENA – 100% 
 

Cena będzie oceniana metodą punktową wg wzoru:  
Cena najniższa ze wszystkich ofert  x 100pkt  x Znaczenie kryterium 100% 

Cena oferty badanej 

Oferta może otrzymać maksymalnie 100 pkt (1% = 1 pkt) w zakresie kryterium 
ceny. 
 
5. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, 

które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego 
 
Projektowane postanowienia umowy stanowią załącznik nr 8 do SWZ.  
Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją przez wykonawcę projektowanych 
postanowień umowy. 
 
6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

 
1) Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez 

Wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą. 
2) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosić będzie 2 % ceny zamówienia   
3) Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku 

następujących formach: 
a. pieniądzu; 
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b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 
oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze 
zobowiązaniem pieniężnym; 

c. gwarancjach bankowych; 
d. gwarancjach ubezpieczeniowych; 
e. 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. 

4) W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na 
zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 

5) Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek 
bankowy wskazany przez Zamawiającego. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w 
pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. 
Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami 
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 
pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew 
pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 

6) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, we wszystkich formach 
przewidzianych w pkt 6.3), 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. 

7) Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania 
zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane 

 
7. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze 

oferty, w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 
 

1) Zamawiający poinformuje wykonawcę, któremu zostanie udzielone zamówienie, 
o miejscu i terminie zawarcia umowy. 

2) Wykonawca przed zawarciem umowy: 
- poda wszelkie informacje niezbędne do wypełnienia treści umowy na wezwanie 

zamawiającego, 
- wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy,  
 
Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia, zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia 
publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców, w której m.in. 
zostanie określony pełnomocnik uprawniony do kontaktów z zamawiającym oraz 
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do wystawiania dokumentów związanych z płatnościami, przy czym termin, na jaki 
została zawarta umowa, nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.   
 
Niedopełnienie powyższych formalności przez wybranego wykonawcę będzie 
potraktowane przez zamawiającego jako niemożność zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego z przyczyn leżących po stronie wykonawcy i zgodnie z art. 98 
ust. 6 pkt. 3 ustawy Pzp będzie skutkowało zatrzymaniem przez zamawiającego wadium 
wraz z odsetkami. 
 
Załączniki do SWZ: 
1. Formularz oferty 
1a. Formularz cenowy 
2. Formularz JEDZ 
3. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej. 
4. Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w JEDZ 
5. Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
6. Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby 
7. Klauzula informacyjna RODO 
8. Projekt umowy 
9. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. art. 5k 
 
 
Ruszów, dnia 04.11.2022 r. 
 
 
                                                                          …………………………………………………….. 

Podpis kierownika zamawiającego lub osoby upoważnionej  
 


