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SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

1.  NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

 

Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe  

Nadleśnictwo Hajnówka 

NIP: 5430201175, REGON: 050026472 

siedziba:  

Nadleśnictwo Hajnówka 

ul. Kolejki Leśne 12 

17-200 Hajnówka 

tel. + 48 85 683 23 78   fax. +48 85 683 24 60 

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

 

strona internetowa prowadzonego postępowania:  

https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_bialystok/nadl_hajnowka  

adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści 
niniejszej specyfikacji warunków zamówienia („SWZ”) oraz inne dokumenty 
zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: 

https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_hajnowka 

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

 

2.  TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA 

2.1. Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1  
ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 
1129 z późn zm. - „PZP”) oraz aktów wykonawczych do PZP.  

2.2. Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza progów o jakich mowa w art. 3 ustawy 
PZP.  

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

 

3.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
3.1. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia: 

1) Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie 
powierzchniowego ujęcia wody do celów p.poż na zbiorniku Topiło, polegającego na 
budowie doku żelbetonowego ze ścianką szczelną z grodzic winylowych PCV, studni 

https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_bialystok/nadl_hajnowka
https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_hajnowka
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ssawnej betonowej szczelnej fi 1600 mm, schodów terenowych wyposażonych w 
barierkę do obsługi doku, umocnienia brzegu zbiornika, placu manewrowego o pow. 
252 m2  na działkach o nr geod. 1148, 1154/22. 
Przedmiot zamo wienia nalez y wykonac  zgodnie z dokumentacją projektową oraz 
Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robo t, kto rą stanowi załącznik nr 1 do 
SWZ. 
Wykonawca przed złoz eniem oferty ma obowiązek sprawdzic  dokumenty niezbędne do 
realizacji  zamo wienia tj. w szczego lnos ci dokumentację projektową stanowiącą 
załącznik do SWZ  w tym zakres i rodzaj robo t z niej wynikający i uwzględnic  informacje 
w niej wskazane przy szacowaniu oferowanej ceny. 

 2) Szczegółowy zakres rzeczowy robót budowlanych określa DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 
(projekt wykonawczy, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz przedmiar 
robót) - załączniki nr 1. Wykonawca wykona kosztorys ofertowy robót, stanowiący podstawę 
określenia ceny w jego ofercie na podstawie powyższej DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ. 
 
Szczegółowy zakres robót budowlanych został ujęty w dokumentacji projektowej, 
stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej SWZ. W zakres dokumentacji wchodzi: projekt 
budowlany, projekty wykonawcze, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 
oraz przedmiary robót. 
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia wizji lokalnej. 
UWAGA:  Zamawiający za realizację przedmiotu zamówienia przewiduje wynagrodzenie 
kosztorysowe. Cenę należy skalkulować na podstawie przedmiaru robót sporządzając 
kosztorys ofertowy w wersji szczegółowej. 

3.2. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone zgodnie ze Wspólnym 
Słownikiem Zamówień (CPV): 
45000000-7 Roboty budowlane 
45110000-1 Roboty przygotowawcze 
45332300-6 Sieci sanitarne zewnętrzne – kanalizacji sanitarnej 
45332000-3 Sieci wodociągowe 
45262210-6 Roboty budowlane 
45261100-5 Fundamentowanie 
45261214-7 Konstrukcje drewniane 
45233123-7 Roboty drogowe / roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych 
 

3.3. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamo wienia w szczego lnos ci w dokumentacji 
projektowej lub w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robo t budowlanych 
wskazano znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, z ro dła lub szczego lne procesy, 
kto re charakteryzują produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, 
jez eli mogłoby to doprowadzic  do uprzywilejowania lub wyeliminowania niekto rych 
wykonawco w lub produkto w, Zamawiający dopuszcza zastosowanie przy realizacji 
przedmiotu zamo wienia materiało w i rozwiązan  ro wnowaz nych. Za materiały i 
urządzenia ro wnowaz ne Zamawiający uzna materiały i urządzenia dopuszczone do 
stosowania w budownictwie pod warunkiem, z e zapewnią uzyskanie parametro w 
technicznych nie gorszych od okres lonych w dokumentacji przetargowej. Na 
Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania ro wnowaz nos ci zaoferowanych 
materiało w i urządzen  w stosunku do materiało w i urządzen  wymaganych przez 
Zamawiającego, zgodnie z dokumentacją przetargową.  

Wykonawca przed złożeniem oferty ma obowiązek sprawdzić dokumenty niezbędne do 
realizacji  zamówienia tj. w szczególności dokumentację projektową stanowiącą 
załącznik do SWZ  w tym zakres i rodzaj robót z niej wynikający i uwzględnić informacje 
w niej wskazane przy szacowaniu oferowanej ceny. 
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Przedmiot zamo wienia nalez y wykonac  z nalez ytą starannos cią, zgodnie z SWZ w 
szczego lnos ci z dokumentacją projektową, zasadami sztuki budowlanej oraz 
obowiązującymi przepisami prawa i normami. 

3.4.  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częs ciowych. 
3.5. Powody niedokonania podziału zamówienia na części. 

Rozmiar przedmiotu zamówienia nie wymaga podziału na części. Brak podziału 
zamówienia nie narusza konkurencji poprzez ograniczenie możliwości ubiegania się o 
zamówienie małym i średnim przedsiębiorcom. Przedmiotem zamówienia jest 
wykonanie ściśle powiązanych ze sobą zadań. W związku z tym oraz ze względu na 
zachowanie rygorów technologicznych wskazane jest, aby wykonywał je jeden 
Wykonawca, który będzie odpowiadał z tytułu gwarancji i rękojmi za cały przedmiot 
zamówienia. Poza tym potrzeba skoordynowania działań różnych wykonawców 
realizujących poszczególne części zamówienia mogłaby zagrozić właściwemu 
wykonaniu zamówienia. Podział zamówienia byłby nieefektowny i mógłby wiązać się z 
nadmiernymi trudnościami technicznymi i kosztami wykonania zamówienia. 

   3.6. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie 
umowy o pracę oso b wykonujących prace budowlane związane z realizacją przedmiotu 
zamo wienia, jez eli wykonanie tych czynnos ci polega na wykonywaniu pracy w sposo b 
okres lony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 
r. poz.1320, z po z n. zm.). 

 

4.  OKRES REALIZACJI ZAMÓWIENIA. 

4.1. Okres realizacji zamówienia: 90 dni od daty podpisania umowy. 

 

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

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

 

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

 

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

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

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

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a KK, 
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c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a KK lub w art. 46 lub art. 48 
ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. 
poz. 1133 z późn. zm.), 

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

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

f) powierzenia wykonania 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 
KK, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 KK, 
przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa 
w art. 270-277d KK, lub przestępstwo skarbowe, 

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

lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego; 

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

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

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

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

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

6.2. W związku z tym, iż wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych 
równowartości kwoty dla robót budowlanych 20.000.000 euro przesłanka 
wykluczenia, o której mowa w art. 108 ust. 2 PZP w niniejszym postępowaniu nie 
występuje.  

6.3. Na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 1) PZP Zamawiający wykluczy 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 PZP, chyba że Wykonawca 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. 

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

6.5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 
pkt 1, 2, 5 i 6 PZP, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki 
wymienione w art. 110 ust. 2 pkt 1)-3) PZP. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez 
Wykonawcę czynności, o których mowa w zdaniu poprzednim, są wystarczające do 
wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu 
Wykonawcy. Jeżeli podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa wyżej, nie są 
wystarczające do wykazania jego rzetelności, Zamawiający wyklucza Wykonawcę.  

 

7.  WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA   

 

7.1.  W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w 
postępowaniu określone przez Zamawiającego w zakresie: 

a)  zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – 

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie; 

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

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie; 

c)  sytuacji ekonomicznej lub finansowej –  

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie;  

d) zdolności technicznej lub zawodowej –  

- warunek ten, w zakresie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji 
zamówienia zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub 
będzie dysponować co najmniej 1 osobą z uprawnieniami budowlanymi w specjalności 
inżynieria hydrotechniczna do kierowania robotami budowlanymi, zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie przygotowania 
zawodowego,  złożone na formularzu stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ, 
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7.2.  Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z 
formułą „spełnia”/„nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i 
oświadczeniach, o których mowa w rozdziale 9. 

7.3.  W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
(spółka cywilna, konsorcjum), warunki udziału w postępowaniu określone w pkt 7.1. 
powinni spełniać łącznie wszyscy Wykonawcy, z zastrzeżeniem, iż warunek opisany w 
pkt 7.1. lit. d) winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców.  

7.4. Wykonawca może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych 
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków 
prawnych. W odniesieniu do warunków określonych w pkt. 7.1 lit. b) wykonawca może 
polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te wykonają roboty 
budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

7.5. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada 
wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w 
szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w 
inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na 
realizację zamówienia. 

  

8.  INFORMACJA O PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH  

Zamawiający nie wymaga od wykonawców przedłożenia przedmiotowych środków 
dowodowych. 

 

9.  WYKAZ PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH 

 

9.1. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa 
w pkt 6.1. i 6.3. oraz w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w 
postępowaniu, o których mowa w pkt 7.1. Wykonawca będzie obowiązany przedstawić 
Zamawiającemu następujące oświadczenia i dokumenty (w terminach wskazanych w 
niniejszej SWZ). 

9.2.  Do oferty wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert: 

a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, złożone na 
formularzu stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ, 

b) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,  złożone na 
formularzu stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ, 

9.3. Oświadczenie, o których mowa w pkt 9.2. ppkt 1) stanowią potwierdzenie, że 
Wykonawca nie podlega wykluczeniu, zaś oświadczenie o których mowa w pkt 9.2. ppkt 
2) stanowi wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w 
postępowaniu.  

9.4. Zamawiający może wezwać Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do 
złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, 
podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o 
zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia 
podmiotowych środków dowodowych. 
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9.5. Podmiotowe środki dowodowe, których Zamawiający może wymagać od wykonawcy 
obejmują: 

a) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia 
publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z 
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia 
i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu 
wykonywanych przez nie czynności oraz informacji o podstawie do 
dysponowania tymi osobami (załącznik nr 7). 

9.6. Podmiotowe środki dowodowe wymienione zostały w pkt 9.5. lit. a) Wykonawca, 
którego oferta została oceniona najwyżej, będzie obowiązany złożyć w terminie 
wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni, określonym w wezwaniu 
wystosowanym przez Zamawiającego do Wykonawcy po otwarciu ofert w trybie art. 
274 ust. 1 PZP. Dokumenty wskazane w pkt 8.5. lit. a) powinny być aktualne na dzień 
ich złożenia. 

9.7. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu 
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych  (warunki wskazane w pkt 7.1.) 
innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków 
prawnych.   
 
Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych (warunki 
wskazane w pkt 7.1.) podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz  z ofertą: 

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

Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa wyżej, 
potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi 
zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w 
szczególności: (1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu 
udostępniającego zasoby; (2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i 
wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy 
wykonywaniu zamówienia; (3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający 
zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków 
udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych 
lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 
Niewiążący wzór zobowiązania do oddania wykonawcy do dyspozycji 
niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia stanowi załącznik nr 
6 do SWZ. 

2) oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw 
wykluczenia tego podmiotu oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu 
(w zakresie warunku, w stosunku do którego udostępnia swój potencjał) na 
zaproponowanych oświadczeniach, o których mowa 9.2. 

9.8.  Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku 
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo 
do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.  

9.9. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
oświadczenia, o których mowa w Rozdziale 9 pkt 9.2. SWZ, składa każdy z 
wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz 
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spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu.  

9.10. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty 
oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.  

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

 

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

10.1.  Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:  

p. Mariusz Agiejczyk   
e- mail: hajnowka@bialystok.lasy.gov.pl 

od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 15:00, z wyłączeniem dni wolnych od pracy. 
10.2.  Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu 

platformy https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_hajnowka oraz poczty 
elektronicznej, z zastrzeżeniem, że złożenie oferty następuje wyłącznie przy użyciu 
platformy https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_hajnowka. 

10.3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów 
elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji 
przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z 
platformy https://platformazakupowa.pl i są dostępne przy każdym postępowaniu na 
platformie https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin oraz w instrukcji dla 
wykonawców dostępnej na platformie https://platformazakupowa.pl/strona/45-
instrukcje. 

10.4. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych 
formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy 
komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB.  

10.6. Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej złożenia na platformie 
https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_hajnowka. Za datę przekazania wniosków, 
zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii 
dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania 
na adres poczty elektronicznej Zamawiającego wskazany w pkt 8.9 lub złożenia na 
platformie https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_hajnowka. 

10.7. Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 
grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzenia i przekazywania informacji oraz 
wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji 
elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz 
udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 
2452 z późn. zm.) określa niezbędne wymagania techniczne umożliwiające pracę na 
platformie https://platformazakupowa.pl tj. 

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

b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, 
procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS 
Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje, 

https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_hajnowka
https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_hajnowka
https://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_hajnowka
https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_hajnowka
https://platformazakupowa.pl/
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c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer 
minimalnie wersja 10.0, 

d) włączona obsługa JavaScript, 
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików 

.pdf, 
f) Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3., 
g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz 

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

10.8. Oferta musi być sporządzona w języku polskim,  w formie elektronicznej opatrzonej 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej 
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, w formacie danych: .pdf, .doc, .docx, 
.rtf,.xps, .odt. 

10.9. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z 
Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy 
zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. 
złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”).  

Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana 
pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek 
narzucony w art. 221 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

10.10. Złożenie oferty: 
a) Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza ofertowego dostępnego 

na platformie https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_hajnowka stanowiącego 
załącznik nr 2 do SWZ. W formularzu Oferty Wykonawca zobowiązany jest podać 
adres e-mail, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z 
postępowaniem. 

b) Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci 
elektronicznej w formacie danych określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z 
dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, 
minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci 
elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych 
(tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2247) i podpisana kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym. Zamawiający rekomenduje złożenie oferty w formacie .pdf i 
podpisanie jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie PAdES. 
Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i 
wycofania oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresem: 
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje Ofertę należy złożyć w 
oryginale. 

c) Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących 
tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji. Jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób 
niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, 
załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa. Na platformie w formularzu składania oferty znajduje się miejsce 
wyznaczone do dołączenia części oferty stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa. 

d) Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać 
ofertę. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w zakładce INSTRUKCJE na 
platformie https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje oraz pod linkiem na 
stronie postępowania na platformie. 

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

https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_hajnowka
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
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10.11. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania i 
wycofania ofert): 

a) komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami, w tym w szczególności 
składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji 
odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza „Wyślij 
wiadomość do zamawiającego” dostępnego na platformie 
https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_hajnowka oraz w sytuacjach awaryjnych za 
pośrednictwem poczty elektronicznej. We wszelkiej korespondencji Zamawiający i 
Wykonawcy posługują się numerem postępowania wskazanym w SWZ. 

b) Zamawiający będzie również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty 
elektronicznej, email hajnowka@bialystok.lasy.gov.pl. 

c) Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub 
oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem 
https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_hajnowka jako załączniki. 

d) Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub 
elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami 
określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2020 r. w 
sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań 
technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji 
elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz 
udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (tekst jedn. Dz. U. z 
2020 r. poz. 2415 z późn. zm.). 

10.12. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 

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

10.14.  Zamawiający nie przewiduje możliwości zwołania zebrania Wykonawców w celu 
wyjaśnienia treści SWZ lub odbycia wizji lokalnej.  

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

10.16. Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w pkt 10.14. SWZ, 
przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich 
zainteresowanych Wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego 
przygotowania i złożenia ofert. 

10.17. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o 
wyjaśnienie treści SWZ, o którym mowa w pkt 10.14 SWZ. W przypadku gdy wniosek o 
wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w pkt 10.14 SWZ, 
Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku 
przedłużenia terminu składania ofert. 

10.18. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania. 

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

10.20. W przypadku gdy zmiana treści SWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o 
zamówieniu, Zamawiający opublikuje ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych o 
sprostowanie, ogłoszenie o zmianie lub dodatkowych informacji.  

https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_hajnowka
mailto:hajnowka@bialystok.lasy.gov.pl
https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_hajnowka
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10.21. W przypadku gdy zmiany treści SWZ są istotne dla sporządzenia oferty lub wymagają 
od wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą SWZ i przygotowanie 
ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny na zapoznanie 
się ze zmianą SWZ i przygotowanie oferty.  

  

11.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

11.1.  Zamawiający nie  wymaga wniesienia wadium.  

 

12.  TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

12.1. Wykonawca związany jest ofertą do dnia 28.06.2022 r. 

12.2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu 
związania ofertą, o którym mowa w pkt 12.1. SWZ, Zamawiający przed upływem 
terminu związania ofertą, zwraca się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody 
na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni. 

12.3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt 12.1. SWZ wymaga 
złożenia przez wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na 
przedłużenie terminu związania ofertą. Przedłużenie terminu związania ofertą, o 
którym mowa w pkt 12.1. SWZ, następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności 
wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony 
okres związania ofertą.  

 

13.  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

13.1.  Oferta musi być sporządzona, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej 
opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej 
opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Oferta musi być sporządzona 
w języku polskim, podpisana przez osobę upoważnioną. 

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

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

13.3.  Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, 
na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie 
ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie 
dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poprzez oryginał należy rozumieć 
dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem 
zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. 
Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie elektronicznej podpisane 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem 
osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. 

13.4.  Oferta powinna być:  

a) sporządzona na podstawie załączników niniejszej SWZ w języku polskim,  

b) złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem 
platformazakupowa.pl,  
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c) podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub 
podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.  

13.5.  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”.  

13.6.  W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny. Zamawiający 
wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików tj. podpisywanych plików z danymi oraz 
plików podpisu w formacie XAdES.  

13.7.  Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 
Jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący 
wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, załączając 
stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 
Na platformie w formularzu składania oferty znajduje się miejsce wyznaczone do 
dołączenia części oferty stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa.  

13.8.  Wykonawca, za pośrednictwem platformazakupowa.pl może przed upływem terminu 
do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Sposób dokonywania zmiany lub 
wycofania oferty zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod 
adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje  

13.9.  Każdy z wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub 
oferty zawierającej propozycje wariantowe spowoduje podlegać będzie odrzuceniu.  

13.10. Ceny oferty muszą zawierać wszystkie koszty, jakie musi ponieść wykonawca, aby 
zrealizować zamówienie z najwyższą starannością oraz ewentualne rabaty.  

13.11.  Dokumenty i oświadczenia składane przez wykonawcę powinny być w języku polskim, 
chyba że w SWZ dopuszczono inaczej. W przypadku załączenia dokumentów 
sporządzonych w innym języku niż dopuszczony, wykonawca zobowiązany jest 
załączyć tłumaczenie na język polski.  

13.12.  Zgodnie z definicją dokumentu elektronicznego z art. 3 ustęp 2 Ustawy o informatyzacji 
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, opatrzenie pliku 
zawierającego skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest 
jednoznaczne z podpisaniem oryginału dokumentu, z wyjątkiem kopii poświadczonych 
odpowiednio przez innego wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie 
zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, 
albo przez podwykonawcę. 

13.13.  Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych 
formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy 
komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB.  

13.14. W terminie składania ofert określonym w pkt 14.1. SWZ wykonawca zobowiązany jest 
złożyć Zamawiającemu Ofertę zawierającą:  
a) formularz Oferty sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ pod 

rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej,  
b) kosztorys inwestorski robót budowlanych – załącznik nr 3. 
c) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o którym mowa 

w art. 125 ust. 1 PZP, złożone na formularzu stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ, 
jako własne oświadczenie Wykonawcy, sporządzony pod rygorem nieważności, 

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
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w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem 
zaufanym lub podpisem osobistym 

d)  oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o którym mowa 
w art. 125 ust. 1 PZP, złożone na formularzu stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ, 
dla każdego z podmiotów udostępniających Wykonawcy zasoby, sporządzone 
pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej 
opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, o ile wykonawca polega 
na zasobach innych podmiotów,  

e) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o którym mowa 
w art. 125 ust. 1 PZP, złożone na formularzu stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ, 
dla każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
sporządzone pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci 
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, w 
przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,  

f) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa 
w art. 125 ust. 1 PZP, złożone na formularzu stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ, 
jako własne oświadczenie Wykonawcy, sporządzone pod rygorem nieważności, 
w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem 
zaufanym lub podpisem osobistym,  

g) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa 
w art. 125 ust. 1 PZP, złożone na formularzu stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ, 
dla każdego z podmiotów udostępniających Wykonawcy zasoby, sporządzone 
pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej 
opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, o ile wykonawca polega 
na zasobach innych podmiotów,  

h) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa 
w art. 125 ust. 1 PZP, złożone na formularzu stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ, 
dla każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
sporządzone pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci 
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, w 
przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,  

i) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny 
podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując 
zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów zgodnie 
z pkt 9.7. SWZ, jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków udziału w 
postępowaniu polega na zdolnościach innych podmiotów; (Niewiążący wzór 
zobowiązania do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na 
potrzeby wykonania zamówienia stanowi załącznik nr 6 do SWZ),  

j) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do 
reprezentowania Wykonawcy, jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, 
sporządzone pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci 
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,  

k) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie dla 
pełnomocnika ustanowionego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia do reprezentowania ich w postępowaniu albo do 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego, jeżeli ofertę składają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o 
udzielenie zamówienia, sporządzone pod rygorem nieważności, w formie 
elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub 
podpisem osobistym. 
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14.  MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT. 

 
14.1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza dostępnego na 

https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_hajnowka do dnia 30.05.2022 r., godz. 09:00 
14.2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 30.05.2022 r., godz. 09:30 w siedzibie Nadleśnictwa 

Hajnówka przy użyciu https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_hajnowka 
14.3. Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w SWZ dokumenty. 
14.4. Otwarcie ofert dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą 

https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_hajnowka 

14.5. W przypadku awarii sytemu teleinformatycznego przy użyciu którego Zamawiający 
dokonuje otwarcia ofert, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie 
określonym przez Zamawiającego w pkt 14.2. SWZ, otwarcie ofert następuje 
niezwłocznie po usunięciu awarii. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu 
otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania. 

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

14.7. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania informacje o: 

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

2) cenach zawartych w ofertach. 

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

14.9. Zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający nie ma obowiązku 
przeprowadzania jawnej sesji otwarcia ofert w sposób jawny z udziałem wykonawców 
lub transmitowania sesji otwarcia za pośrednictwem elektronicznych narzędzi do 
przekazu wideo on-line a ma jedynie takie uprawnienie. 

 

15.  SPOSÓB OBLICZENIA CENY 

 

15.1. Cenę (rozumianą, jako „cena” zdefiniowana w ustawie z dnia 9 maja 2014r. o 
informowaniu o cenach towarów i usług – Dz.U. 2014 poz. 915) wyrażoną w złotych 
polskich, zawierającą podatek od towarów i usług VAT, należy podać w formularzu 
„Oferta” (Załącznik nr 2 do SWZ) cyfrowo z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku 
oraz słownie. 

15.2. Cena  ofertowa musi obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem 
zamówienia, uwzględniając cały zakres przedmiotu zamówienia niezbędne do 
prawidłowej realizacji zamówienia oraz udzielenie ewentualnych upustów, i zostanie 
ustaloną na podstawie przedłożonego kosztorysu robót, sporządzonego przez 
Wykonawcę i załączonego do formularza oferty oraz ewentualne ryzyko wynikające z 
okoliczności, które można było przewidzieć w terminie opracowywania oferty do czasu 
jej złożenia.  

https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_hajnowka
https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_hajnowka
https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_hajnowka
https://platformazakupowa.pl/
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15.3. Określony w SWZ rzeczowy zakres przedmiotu zamówienia oraz postanowienia 
wynikające z wzoru umowy załączonego do SWZ (załącznik nr 8 do SWZ) stanowią 
podstawę do obliczenia ceny łącznej wynikającej z oferty. Cena ofertowa brutto musi 
uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z 
opisem przedmiotu zamówienia oraz istotnymi postanowieniami umowy określonymi 
w niniejszej SWZ. Zamawiający na realizację przedmiotu zamówienia przewiduje 
wynagrodzenie kosztorysowe. Cenę należy skalkulować na podstawie przedmiarów 
robót (załącznik nr 3 do SWZ) – sporządzając kosztorys ofertowy w wersji 
szczegółowej. 

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

15.5. Wykonawca, składając ofertę, obowiązany jest poinformować Zamawiającego (w 
Ofercie  – załącznik nr 2 do SWZ), czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u 
Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i 
usług, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie 
będzie prowadzić do jego powstania, oraz ich wartość bez kwoty podatku, a także  
wskazując stawkę podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, 
będzie miała zastosowanie. Brak wskazania w formularzu Oferty (załącznik nr 2 do 
SWZ) informacji czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego 
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług będzie 
uznawane jako informacja, że wybór oferty wykonawcy nie będzie prowadzić do 
powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku 
od towarów i usług.  

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

 

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

16.1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny 

ofert i ich znaczeniem: 

1) Cena za wykonanie zamówienia – 60 %, 

2) Okres gwarancji i rękojmi –  40%; 

16.2. Sposób obliczenia punktów dla poszczególnych kryteriów:  

1) w ramach kryterium „Cena” oferta może uzyskać maksymalnie 60,00 [pkt]. 
 

                                        C = 

Najniższa cena spośród złożonych ofert [zł] 
(Cn) x 60,00 [pkt] 

Cena oferty badanej [zł] (Co) 

 
          C - liczba punktów w ramach kryterium „Cena” 
          Cn - Najniższa cena spośród złożonych ofert 
          Co - Cena oferty badanej 
W kryterium „cena” oferta może uzyskać maksymalnie 60,00 [pkt]. 
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2) w ramach kryterium „Okres gwarancji i rękojmi” ocena ofert zostanie dokonana przy 
zastosowaniu tabeli w sposób następujący: 

 

Ilos c  miesięcy Liczba punkto w 

60 0 pkt 

61-67 10 pkt 

68-75 20 pkt 

76-83 30 pkt 

84 i więcej 40 pkt 

Maksymalna ilos c  punkto w moz liwa do przydzielenia w toku oceny w obrębie tego kryterium, 
przyjmuje się 40 pkt.  

Sposo b obliczania punkto w dla kryterium gwarancji: 
a) Kryterium „gwarancja” na całość zamówienia będzie rozpatrywane na podstawie 

zadeklarowanego w formularzu ofertowym okresu gwarancji i rękojmi; 
b) W ramach tego kryterium zamawiający przyzna punkty za udzielenie okresu gwarancji 

na wykonany przedmiot zamówienia dłuższy niż 60 miesięcy tj. od minimalnego okresu 
wymaganego przez Zamawiającego, przy czym Wykonawca deklarując 60 miesięcy w 
formularzu ofertowym otrzyma 0 punktów w ramach kryterium „gwarancja”; 

c) Najkrótszy możliwy okres gwarancji i rękojmi wymagany przez Zamawiającego to 60 
miesiące liczone od daty ostatecznego odbioru robót, przy czym bieg gwarancji i 
rękojmi rozpoczyna się z datą bezusterkowego odbioru protokołu końcowego. 

d) Najdłuższy okres gwarancji i rękojmi jaki będzie uwzględniany przy ocenie oferty to 
okres 84 miesiące. Wykonawca deklarując okres gwarancji i rękojmi dłuższy niż 84 
miesiące, otrzyma 40 punktów w ramach kryterium „gwarancja”; 

e) Wykonawca może zaproponować okres gwarancji i rękojmi jakości w pełnych 
miesiącach. Okres gwarancji i rękojmi muszą pokrywać się ze sobą. Jeżeli Wykonawca 
wpisze okres gwarancji i rękojmi krótszy niż 60 miesięcy to przygotuje ofertę 
niezgodnie z SWZ co skutkować będzie odrzuceniem oferty, jako niezgodnej z treścią 
SWZ. 

f) W przypadku nie wypełnienia w formularzu ofertowym stosownej rubryki 
Zamawiający uzna, że wykonawca deklaruje najkrótszy tj. 60 miesięczny okres 
gwarancji. 

 
16.3. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy którego oferta odpowiada wymaganiom 

przedstawionym w ustawie – Prawo zamówień publicznych oraz wymaganiom 
określonym w niniejszej SWZ i uzyskała największą liczbę punktów w ww kryteriach 
oceny ofert.   

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

 
17.1. Przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca, którego 

oferta została uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest dopełnić następujących 
formalności: 
1) wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy zgodnie z wymogami p. 20 
SWZ. 

2) przedłożyć Zamawiającemu:  
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- umowę konsorcjum, jeżeli zamówienie będzie realizowane przez wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; 

- dokumenty potwierdzające warunek posiadanego wykształcenia osób 
wskazanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia,  

- 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.  

- 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.  

17.2. W przypadku, gdy zamówienie będą realizować wykonawcy, którzy wspólnie ubiegali 
się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), najpóźniej w dniu zawarcia umowy, jeden z 
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powinien zostać 
wyznaczony jako wykonawca kierujący (lider), upoważniony do zaciągania 
zobowiązań, otrzymywania poleceń oraz instrukcji dla i w imieniu każdego, jak też dla 
wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Lider 
odpowiada również za przekazanie prac do odbioru oraz ich rozliczanie, w tym 
wystawianie faktur. 

17.3. Wszelkie istotne dla stron postanowienia zawiera wzór Umowy stanowiący załącznik 
nr 8 do SWZ. Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty Wykonawcy. 
Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku 
do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku 
wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności w niej wymienionych z uwzględnieniem 
podanych we wzorze umowy warunków ich wprowadzenia. 

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

 

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

 

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

18.2. Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty Wykonawcy. Zamawiający 
przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia 
co najmniej jednej z okoliczności w niej wymienionych z uwzględnieniem podanych we 
wzorze umowy warunków ich wprowadzenia. 
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19.  POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCY W 
TOKU POSTĘPOWANIA O ZMÓWIENIE PUBLICZNE. 

 

19.1.  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 PZP, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale 
IX PZP tj. odwołanie i skarga do sądu. Postępowanie odwoławcze uregulowane zostało 
w przepisach art. 506-578 PZP, a postępowanie skargowe w przepisach art.. 579-590 
PZP. 

19.2. Odwołanie przysługuje na: 

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

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której 
Zamawiający był obowiązany na podstawie PZP; 

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, mimo że 
Zamawiający był do tego obowiązany. 

19.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Odwołujący przekazuje 
kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w 
taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego 
terminu.  Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania 
przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie jego kopii nastąpiło 
przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej. 

19.4. Odwołanie wnosi się  w terminie: (a) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności 
Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została 
przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, (b) 10 dni od dnia 
przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego 
wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. (a). 

19.5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie 
zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od 
dnia publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia 
dokumentów zamówienia na stronie internetowej. 

19.6. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 19.4. i 19.5 SWZ 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.  

19.7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby 
Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, stronom oraz uczestnikom 
postępowania przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w 
Warszawie - sądu zamówień publicznych. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa 
Krajowej Izby Odwoławczej, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej 
Izby Odwoławczej lub postanowienia Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym 
mowa w art. 519 ust. 1 PZP, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. 
Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy 
z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 z 
późn. zm.).  
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20.  ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY  

20.1.  Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez 
wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą w wysokości 5 % ceny 
całkowitej podanej w ofercie.  

20.2.  Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku 
następujących formach: 

1) pieniądzu; 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 
oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze 
zobowiązaniem pieniężnym; 

3) gwarancjach bankowych; 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 
2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości. 

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

20.4. 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. 

20.5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, we wszystkich formach przewidzianych 
w pkt 20.2., 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. 

20.6. Jeżeli okres gwarancji zaoferowanej przez wykonawcę przekracza 5 lat, zabezpieczenie 
w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na 
okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do 
przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejny okres. 
W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 
30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia 
wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na 
zabezpieczenie w pieniądzu, przez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. 
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20.7. Zamawiający zwróci kwotę stanowiącą 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia 
wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonana. Kwotę 
stanowiącą 30% wysokości zabezpieczenia Zamawiający zwróci nie później niż 15 dnia 
po upływie okresu rękojmi i gwarancji. 

20.8. Wykonawca jest zobowiązany wnieść zabezpieczenie w taki sposób, aby możliwy był 
jego zwrot zgodnie z pkt. 20.6. i 20.7. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może 
dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt. 
20.2. 

 

21.  KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH 
OSOBOWYCH. 

21.1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. 
Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 

1) Administratorem danych osobowych jest Nadleśnictwo Hajnówka ul. Kolejki leśne 12, 
17-200 Hajnówka zwane dalej Administratorem Danych, tel.: 85 683 23 78, e-mail: 
hajnowka@bialystok.lasy.gov.pl  

2) w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych proszę kontaktować się 
z Inspektorem Ochrony Danych Rafałem Piątkiem pod adresem e-mail: 
iodhajnowka@projektpdp.pl   

3) celem przetwarzania danych osobowych jest wywiązanie się z warunków określonych 
w umowie bądź podjęcie działań zmierzających do przygotowania umowy pod kątem jej 
przyszłej realizacji. 

4) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest: 

a) art. 6 ust. 1 lit. b) RODO - przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do 
wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed 
zawarciem umowy oraz  

b) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO -przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie 
uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora 

5) dane osobowe mogą być przekazywane innym jednostkom organizacyjnym PGL Lasy 
Państwowe, podmiotom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów prawa, jak 
również innym podmiotom świadczącym prawne czy doradcze na rzecz Administratora. 

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

7) Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo do: 

a) dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO), 

b) sprostowania danych (art. 16. RODO), 

c) ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO), 

d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO), 
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e) niepodlegania decyzjom podjętym w warunkach zautomatyzowanego przetwarzania 
danych, w tym profilowania (art. 22 RODO), 

f) wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa) nadzorującego zgodność przetwarzania 
danych z przepisami o ochronie danych osobowych. 

8) Administrator ma obowiązek przechowywać dane osobowe nie dłużej niż przez okres 
wynikający z przepisów prawa, jak również Zarządzenia Dyrektora Generalnego Lasów 
Państwowych w sprawie jednolitego rzeczowego wykazu akt PGL w Lasach Państwowych. 

9) Podanie danych osobowych jest wymogiem umownym. Osoba, której dane dotyczą, nie 
jest zobowiązana do ich podania. Niepodanie danych osobowych skutkuje brakiem 
możliwości zawarcia i realizacji umowy. 

10) Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 
profilowaniu. 

21.2. Jeżeli Wykonawca, w ramach realizacji niniejszej umowy, będzie pozyskiwał dane osobowe 
w rozumieniu art. 4. pkt. 1 RODO do celów realizacji niniejszej umowy, Wykonawca 
zobowiązany jest za każdym razem w momencie pozyskania danych osobowych, spełnić 
względem tych osób obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO, zgodnie z 
załącznikiem nr ……  do niniejszej umowy  

21.3.W zakresie nieuregulowanym niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy prawa 
obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w tym 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. 

 

22.  OFERTY WARIANTOWE. UMOWA RAMOWA 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz nie przewiduje 
zawarcia umowy ramowej. 

 

23.  AUKCJA ELEKTRONICZNA. 

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 
elektronicznej. 

 

24.  ZWROT KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

 

25.  ZAŁĄCZNIKI DO SWZ 

Załącznik nr 1 – Projekt budowlano-wykonawczy, przedmiar robót, STWIOR. 

Załącznik nr 2 – Formularz oferty;  

Załącznik nr 3 – Kosztorys oferenta; 

Załącznik nr 4 – Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania; 
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 Załącznik nr 5 – Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu; 

Załącznik nr 6 - Niewiążący wzór zobowiązania do oddania wykonawcy do dyspozycji 
niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia;  

Załącznik nr 7 – Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia; 

Załącznik nr 8 – Projekt umowy;  

 


