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SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

1.  NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

 

Skarb Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe  

Nadleśnictwo Augustów w Augustowie 

reprezentowane przez  

Wojciecha Szostaka – Nadleśniczego 

siedziba Nadleśnictwa:  

Nadleśnictwo Augustów 

ul. Turystyczna 19 

16-300 Augustów 

tel. 87 643-99-00,  fax : 87 644 35 76 

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

strona internetowa zamawiającego: http://www.augustow.bialystok.lasy.gov.pl/ 

strona internetowa prowadzonego postępowania: 

https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_augustow 

 

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

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

 

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

 

2.  TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA 

 

2.1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 
129 ust. 1 pkt 1) w zw. z art. 129 ust. 2 oraz art. 132-139 ustawy z dnia 11 września 2019 
r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn zm. - „PZP”) oraz 
aktów wykonawczych do PZP. 

2.2. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla zamówień 
klasycznych o wartości równej lub przekraczającej progi unijne.  

mailto:augustow@bialystok.lasy.gov.pl
http://www.augustow.bialystok.lasy.gov.pl/
https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_augustow
https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_augustow
https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_augustow
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2.3. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „procedury 
odwróconej”, o której mowa w art. 139 ust. 1 - 4 PZP. Stosownie do przywołanych 
przepisów Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona 
kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w 
zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w 
postępowaniu.   

 

3.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

3.1.   Zamówienie dotyczy projektu pn.: „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do 
zmiany klimatu - mała retencja oraz  przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach 
nizinnych” finansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. 

  Beneficjent projektu” Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe 

3.2.   Celem projektu jest wzmocnienie odporności na zagrożenia związane ze zmianami 
klimatu w nizinnych ekosystemach leśnych. Podejmowane działania będą 
ukierunkowane na zapobieganie powstawaniu lub minimalizację negatywnych skutków 
zjawisk naturalnych takich jak: niszczące działanie wód wezbraniowych, powodzie 
i podtopienia, susza i pożary. 

3.3.   Cel główny projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację kompleksowych działań 
polegających na zabezpieczeniu lasów przed kluczowymi zagrożeniami związanymi ze 
zmianami klimatycznymi. Obejmą one rozwój systemów małej retencji oraz 
przeciwdziałanie nadmiernej erozji wodnej na terenach nizinnych. 

3.4.   Cele uzupełniające: 

   odbudowa cennych ekosystemów naturalnych, a tym samym pozytywny wpływ na 
ochronę różnorodności biologicznej; 

   ocena skutków przyrodniczych wykonywanych zadań realizowana poprzez prowadzenie 
monitoringu porealizacyjnego wybranych zadań adaptacyjnych.  

3.5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty: 
3.5.1.  w załączniku nr 10 do SWZ dla Pakietu I : 

a) Operat wodnoprawny – Załącznik nr 10A do SWZ, 
b)  Projekt budowlany – Załącznik nr 10B do SWZ, 
c) Karta informacyjna – Załącznik nr 10C do SWZ, 
d) Przedmiar robót – Załącznik nr 10D do SWZ, - Z uwagi na ryczałtowy charakter 

wynagrodzenia przedmiary mają charakter wyłącznie pomocniczy. 
e) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – Załącznik nr 10E do SWZ, 
f) Kosztorys ofertowy – Załącznik nr 10F do SWZ. 

3.5.2.  w Załączniku nr 11 do SWZ dla Pakietu II : 

a) Operat wodnoprawny – Załącznik nr 11A do SWZ, 
b)  Projekt budowlany – Załącznik nr 11B do SWZ, 
c) Projekt budowlano – wykonawczy – Załącznik nr 11C do SWZ  
d) Karta informacyjna – Załącznik nr 11D do SWZ, 
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e) Przedmiar robót – Załącznik nr 11E do SWZ, - Z uwagi na ryczałtowy charakter 

wynagrodzenia przedmiary mają charakter wyłącznie pomocniczy. 
f) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – Załącznik nr 11F do SWZ, 
g) Kosztorys ofertowy – Załącznik nr 11G do SWZ. 

3.6.  Przedmiot zamówienia został podzielony na części („Pakiet”) 

a) Pakiet I - Budowa urządzeń małej retencji i szczególne korzystanie z wód w 
Nadleśnictwie Augustów –Leśnictwo  Jastrzębna 

b) Pakiet II – Rozbudowa zbiornika małej retencji (kat. obiektu XXIV) i budowa 
urządzeń małej retencji w Nadleśnictwie Augustów –Leśnictwo  Sajenek.  

Wykonawca może złożyć ofertę na jeden lub większą ilość Pakietów. Wykonawca może 
złożyć jedną ofertę na dany Pakiet. Oferta złożona na dany Pakiet musi jednakże 
obejmować cały zakres prac przewidzianych w SWZ dla tego Pakietu. 

3.7.   Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa 
Augustów. 

3.8.   Realizacja prac wchodzących w skład przedmiotu zamówienia dla poszczególnych 
Pakietów będzie się odbywała na obszarze leśnictw – właściwych dla danego Pakietu 
(„Obszar Realizacji Pakietu”).  

3.9.   Przedmiot zamówienia obejmuje: 

3.9.1.  Pakiet I: 

a)  Inwestycja polega na budowie  urządzeń piętrzących i ma za zadanie powstrzymać 
odpływ wód powierzchniowych z terenu zlewni. Budowle o stałym piętrzeniu  
ustabilizują poziom wód gruntowych na stałym poziomie, co zabezpieczy chronione 
siedliska olszowo-jesionowe przed przesuszaniem i zapewni optymalne stałe 
uwilgotnienie. Efekt ten osiągnie się niwelując oddziaływanie istniejącej na tym terenie 
infrastruktury odwadniającej - rowu głównego”B” i rowu bocznego. W tym celu 
projektuje się wykonanie  na rowie głównym „B” trzech progów o stałym piętrzeniu w 
tym jednego z groblą, co pozwoli na zwiększenie retencjonowania wody w zlewni 
poprzez retencję korytową.  Projektowane budowle zapobiegną przesuszaniu w okresach 
letnich tych obszarów. Budowle mają stałe piętrzenie i nie wymagają regulacji zasuw. 
Obowiązkiem użytkownika jest stała kontrola przelewu budowli i usuwanie 
gromadzących się zanieczyszczeń jak również wykonywanie okresowych przeglądów 
budowli i ewentualnie napraw.   

b)  Lokalizacja: działki o nr ew. 100, 99/1, 72/9 w obrębie Balinka; gmina Sztabin; powiat 
augustowski. Projektowane budowle zlokalizowane są na gruntach Skarbu Państwa w 
zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwa 
Augustów. W zasięgu oddziaływania budowli jak i sąsiedztwie oddziaływania nie ma 
nieruchomości innych właścicieli, a jedynie tereny leśne Nadleśnictwa. 

c)  Charakterystyczne parametry i opis progów o stałym piętrzeniu. 

Zasadniczym elementem progu jest:  
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a)  ścianka szczelna drewniana z drewna dębowego klasy II o długości 7,0m –budowla nr 1, 
długości 5,40m –budowla nr 2, długości 6,0m –budowla nr 3.  

Ściankę szczelną stanowią:  

-pale kierujące o średnicy 20 do 22 cm lub alternatywnie przekroju 20x20 cm i długość 
2,00 m dla budowli nr 1 i 2. Pale kierujące należy zaopatrzyć we wpusty umożliwiające 
połączenie pali z brusami o kształcie kątowym lub trapezowym,  

-pale kierujące o średnicy 20 do 22 cm lub alternatywnie przekroju 20x20 cm i długości 
2,50 m dla budowli nr 3. Pale kierujące należy zaopatrzyć we wpusty umożliwiające 
połączenie pali z brusami o kształcie kątowym lub trapezowym,  

-brusy grubości 5cm, długość 1,50 m dla budowli nr 1 i 2, szerokości zmiennej 
umożliwiającej dopasowanie pomiędzy palami oraz wpust i grzebień kątowy o 
głębokości oraz wysokości równej połowie grubości brusa,  

-brusy grubości 5 cm, długości 2,00 m dla budowli nr 3, szerokości zmiennej 
umożliwiającej dopasowanie pomiędzy palami oraz wpust i grzebień kątowy o 
głębokości oraz wysokości równej połowie grubości brusa,  

–brus klinowy -należy dopasować aby odcinek między palami był wypełniony dokładnie 
brusami.  

–oczep stabilizujący ściankę szczelną. Oczep należy zainstalować na dwóch wysokościach  

-środkowy na wysokości przelewu oraz boczne na rzędnych wyższych o 20 cm.  

b)  umocnienie skarp i dna rowu z narzutu z kamienia polnego w płotkach faszynowych 
powyżej i poniżej progu. Umocnienie powyżej budowli na dopływie projektuje się z 
nachyleniem 1:2 i długości w zależności od wysokości progu. Umocnienie poniżej 
budowli, na odpływie z nachyleniem 1:3. Umocnienie będzie zakończone palisadą z 
kołków o średnicy 7-9 cm i długości 1,0-1,1 m, podparte narzutem z kamienia grubości 
25 cm. Grobelki zostaną obsiane w ziemi urodzajnej (warstwie humusu) mieszanką traw 
głęboko korzeniących się. Narzut kamienny budowli nr 3 na warstwie geowłókniny 
luzem. Od strony wody górnej dla uszczelnienia ścianki szczelnej należy pionowo na 
brusach po podłożeniu pod oczep w dół założyć folię o wymiarach 3,0m x ,.0 m, grubości 
minimum 0,5 mm. ściankę szczelną z założoną folią należy obsypać gruntem słabo 
przepuszczalnym bez frakcji kamienistych mogących folię uszkodzić. 

3.9.2. Pakiet II: 

a)   Istniejący stan zagospodarowania działki i przewidywane w nim zmiany. 

Zbiornik wodny do rozbudowy zlokalizowany jest na gruntach Skarbu Państwa w 
zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwa 
Augustów z siedzibą w Augustowie. W układzie hydrograficznym inwestycja znajduje się 
w zlewni rzeki Lebiedzianki, stanowiącej prawostronny dopływ rzeki Biebrzy. Istniejący 
zbiornik jest zbiornikiem naturalnym. Inwestycja polegać będzie na jego rozbudowie tj. 
zwiększeniu dwukrotnie jego powierzchni i pojemności z 740 m3 do 3600 m3. Inwestycja 
nie ingeruje w ujęcie wody jak i w uprawy leśne wokół zbiornika. Urobek z wykopu 
podczas rozbudowy zbiornika zostanie wykorzystany do naprawy dróg leśnych 
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zlokalizowany pomiędzy poszczególnymi działami leśnymi na działkach o nr ew. 267, 
268 (oznaczona na mapie zasadniczej). Tereny wokół projektowanego zbiornika w 
wyniku realizacji projektu nie zostaną zmienione. Zbiornik będzie służył prowadzeniu 
szerokorozumianej gospodarki leśnej.  Inwestycja jest realizowana w ramach projektu 
„Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu –mała retencja oraz 
przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych”. Odległość zbiornika wodnego do 
najbliższych zabudowań miejscowości Balinka wynosi 1100 m. Wszelkie prace związane 
z realizacją inwestycji nie będą wymagały usuwania drzew i krzewów. W obrębie 
projektowanej rozbudowy zbiornika brak jest sieci podziemnej i nadziemnej uzbrojenia 
terenu.  Zbiornik wodny po odbudowie będzie miał powierzchnię 0,28 ha i nie 
kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na 
środowisko, zgodnie z § 3, ust 1 pkt.88 e –(realizacja zbiorników wodnych i stawów o 
powierzchni nie mniejszej niż 0.5 ha) i ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 
listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać 
na środowisko (Dz.U.2019, poz.1839-tekst jednolity).  

b)   Projektowane zagospodarowanie terenu. 

 Projektowany do odbudowy zbiornik wodny jest usytuowany na trasie sztucznego rowu 
„A”. Zasilany jest wodami ze zlewni o powierzchni w przekroju zbiornika około 8km2, 
oraz wodami gruntowymi źródliskowymi. jest przepływowy. Poziom wody w zbiorniku 
jest równy poziomowi wody w rowie w tym miejscu. Poniżej zbiornika wodnego na 
rowie „A” przepust z piętrzeniem o średnicy 1.0m i długości 6.0m. Obecny projekt 
rozbudowy zbiornika wodnego nie ingeruje w część rowu z ujęciem wody i przepustem. 
Projektowane progi i zastawki mają piętrzenie stałe. Poziom wody w zbiorniku będzie 
utrzymywany poprzez piętrzenie na zastawce zlokalizowanej w km 0+423 tj. 500 m 
poniżej ujścia ze zbiornika.  

 Rozbudowa polegała będzie na odmuleniu istniejącej części zbiornika, powiększeniu 
czaszy zbiornika do 2800 m2, profilowaniu skarp z założeniem na skarpach (skarpach 
zbiornika i skarpach rowu odpływowego) siatki stalowej przykrytej warstwą ziemi o 
grubości około 20 cm dla ochrony przed zwierzętami kopiącymi nory. Urobek z wykopu 
podczas rozbudowy zbiornika zostanie wywieziony i wykorzystany do naprawy dróg 
leśnych zlokalizowany pomiędzy poszczególnymi działami leśnymi na działkach o nr ew. 
268 i 241 (oznaczona na mapie zasadniczej). Urobek ziemny stanowiący grunt mineralny 
należy rozplantować pasem szerokości około 3,50m z nadaniem spadków poprzecznych 
2%. Wokół zbiornika teren zostanie wyprofilowany do rzędnej 123.50 m n.p.m. w 
odległości do 4 m od brzegów zbiornika. Poza pasem od 2,5 m od strony zachodniej i 4,0 
m na pozostałym obszarze od skarp zbiornika znajdują się uprawy leśne i projekt nie 
ingeruje w te obszary.  

c)  Stan prawny terenu zajętego pod inwestycje 

 Działka o nr geod. o nr geod. 267, 266 w obrębie Sucha rzeczka, gmina Płaska, powiat 
augustowski na których jest zlokalizowana inwestycja są własnością Skarbu Państwa w 
zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwa 
Augustów z siedzibą w Augustowie - inwestora. Obszar oddziaływania nie wykracza poza 
tereny będące w zarządzie Nadleśnictwa Augustów. 

3.10.  Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone zgodnie ze Wspólnym 
Słownikiem Zamówień (CPV): 
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45000000-7 Roboty budowlane 

45240000-1 Budowa obiektów inżynierii wodnej  

45243600-8 Roboty budowlane w zakresie ścianek szczelnych  

45262426-3 Roboty przy wbijaniu pali   

45111200-0 Przygotowanie terenu pod budowę i roboty ziemne 

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby  

45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby 

3.11. Zasady ogólne realizacji przedmiotu zamówienia. 

a)  Wszelkie prace powinny być zrealizowane zgodnie z obowiązującymi normami i 
przepisami, w tym przepisami prawa budowlanego, warunkami technicznymi i sztuką 
budowlaną, przepisami bhp i ppoż., zamówień publicznych i ochrony środowiska, 
zaleceniami inspektora nadzoru Zamawiającego, wymogami przedmiaru robót, 
wytycznymi niniejszej SWZ, a także załącznikami do niej.  

b)  Zamawiający wymaga, aby wszystkie materiały i urządzenia użyte do realizacji 
zamówienia były dopuszczone do stosowania w budownictwie i posiadały oznaczenie co 
najmniej pierwszego gatunku jakości (I gat.).  

c)  Wykonawca wykona przedmiot zamówienia zgodnie dokumentacją projektową na 
podstawie warunków niniejszego przetargu, z materiałów fabrycznie nowych.  

d)  Roboty winny zostać wykonane i ukończone zgodnie z prawem obowiązującym w 
Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności: Prawem Budowlanym (Dz.U.2019.1186 z 
późn. zm.), Prawem ochrony środowiska (tj. Dz. U. 2019 poz. 1396 z późn. zm.) , Ustawą o 
odpadach (t.j. Dz.U. 2019 poz. 701 z późn. zm.).  

e)  Kierowanie i nadzorowanie robotami powinny wykonywać osoby, które posiadają 
wymagane prawem uprawnienia i są ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej.  

f)  Wykonawca będzie zobowiązany do uprzątnięcia pozostałości po wykonanych robotach 
budowlanych, linii podziału powierzchniowego, rowów, itp. obiektów oraz pozostałych 
odpadów po działalności własnej (śmieci, pustych opakowań, zużytych elementów 
maszyn, itp.).  

g)  Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia wszystkich maszyn, urządzeń pracujących 
na powierzchniach leśnych w zestawy (sorbenty, maty sorpcyjne itp.) o chłonności 
umożliwiającej pochłonięcie rozlanego paliwa lub oleju oraz innych płynów 
technologicznych używanych w maszynach i innych urządzeniach pracujących w lesie 
oraz zużycia tych środków w sytuacjach wymagających zastosowania (awarie, naprawy, 
tankowanie itp.) – w celu zapobieżenia skażeniu środowiska.  

h)  Wykonawca zobowiązany jest w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia dokonać 
oznakowania miejsc wykonywania robót, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  
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3.12.  Warunki rękojmi i gwarancji:  

a)  Na wykonany cały przedmiot zamówienia Zamawiający wymaga udzielenia  rękojmi i 
gwarancji ich właściwości i jakości na okres co najmniej 60 miesięcy od daty jego 
odbioru przez Zamawiającego. Ujawnione w okresie  rękojmi  i gwarancji wady będą 
usunięte przez wykonawcę na jego koszt i jego staraniem.  

b)  Wzór karty gwarancyjnej stanowi załącznik nr 4. do wzoru umowy,  

c)  Termin rękojmi i  gwarancji liczony będzie od daty dokonania odbioru końcowego robót 
budowlanych.  

d)  Okresy  rękojmi i gwarancji udzielane przez Podwykonawców muszą odpowiadać, co 
najmniej okresowi udzielonemu przez wykonawcę i liczone będą od daty dokonania 
bezusterkowego odbioru końcowego robót. 

3.13. Istnieje możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej miejsca robót budowlanych, po 
wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym. Koszt wizji lokalnej ponosi Wykonawca. 

3.14. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę 
kluczowych zadań dotyczących przedmiotu zamówienia. Wykonawca może powierzyć 
realizację elementów (części) przedmiotu zamówienia podwykonawcom. W przypadku 
zamiaru wykonywania przedmiotu zamówienia z udziałem podwykonawców 
wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie części zamówienia 
(zakresów rzeczowych), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz 
podania nazw ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani. Wskazanie takie 
należy umieścić na Ofercie. W przypadku braku wskazania w Ofercie podwykonawstwa 
Wykonawca będzie mógł wprowadzić podwykonawcę wyłącznie na warunkach 
określonych w umowie. 

3.15. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie 
umowy o pracę osób wykonujących czynności wchodzące w skład przedmiotu 
zamówienia polegające na wykonywaniu prac przez operatorów maszyn i urządzeń 
podczas wykonywania wszelkich robót związanych z realizacją przedmiotu 
zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób 
określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. 
U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.). 

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób, przy pomocy, których Wykonawca 
świadczyć będzie przedmiot umowy, na inne posiadające co najmniej taką samą wiedzę, 
doświadczenie i kwalifikacje opisane w SWZ z zachowaniem wymogów dotyczących 
zatrudniania na podstawie umowy o pracę. O planowanej zmianie osób, przy pomocy 
których Wykonawca wykonuje Przedmiot Umowy, Wykonawca zobowiązany jest 
niezwłocznie powiadomić Zamawiającego na piśmie przed dopuszczeniem tych osób do 
wykonywania prac stosunku do prac realizowanych przez innego wykonawcę. 

3.16. Zamawiający zastrzega sobie możliwość w trakcie realizacji zamówienia kontroli wobec 
Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane  
w pkt 3.15 specyfikacji warunków zamówienia czynności, w szczególności poprzez:  

1) żądanie oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania wymogu 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności określone  
w pkt 1 specyfikacji warunków zamówienia, 
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2) żądanie wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania  
w/w wymogów, 

3) wystąpienie do Państwowej Inspekcji Pracy o przeprowadzenie kontroli formy 
zatrudnienia pracowników. 

3.17. W przypadku, niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia 
na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 1 specyfikacji 
warunków zamówienia czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku 
zapłaty przez Wykonawcę kary umownej, w wysokości określonej w projektowanych 
postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiącym załącznik nr 
9 do specyfikacji warunków zamówienia. 

3.18. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w 
art. 214 ust. 1 pkt 7) PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia 
podstawowego.  

3.19.  Materiały i urządzenia niezbędne do wykonania robót Wykonawca zapewnia we 
własnym zakresie. Użyte materiały i urządzenia muszą mieć aktualne dokumenty 
dopuszczające do stosowania w budownictwie, zgodnie z przepisami obowiązującymi w 
tym zakresie.  

3.20.  Materiały budowlane:  

a)  Jeśli w dokumentach składających się na opis przedmiotu zamówienia, wskazany jest 
znak towarowy, patent lub pochodzenie produktu, zamawiający - w odniesieniu do 
wskazanych wprost w dokumentacji przetargowej parametrów, czy danych 
(technicznych lub jakichkolwiek innych), identyfikujących pośrednio lub bezpośrednio 
towar bądź produkt – dopuszcza rozwiązania równoważne zgodne z danymi 
technicznymi i parametrami zawartymi w w/w dokumentacji. Jako rozwiązania 
równoważne, należy rozumieć rozwiązania charakteryzujące się parametrami nie 
gorszymi od wymaganych, a znajdujących się w dokumentacji. Jeżeli zamawiający 
dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w dokumentacji, ale nie podaje 
minimalnych parametrów, które by tę równoważność potwierdzały – wykonawca 
obowiązany jest zaoferować produkt o właściwościach zbliżonych, nadający się 
funkcjonalnie do zapotrzebowanego zastosowania (arg. na podstawie sentencji wyroku 
Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 14 października 2013 r. [sygn. akt: KIO 2315/13]).  

Zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, wykonawca, który 
powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest 
obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania 
określone przez zamawiającego.  

3.21. Pobór energii elektrycznej i wody będzie odbywał się kosztem i staraniem Wykonawcy.  

4.  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA. 

4.1. Okres  realizacji zamówienia: 

a)   Pakiet I: od dnia podpisania umowy, nie wcześniej niż od 10.07.2021r.  do 30.11.2021r. 

b) Pakiet II: od dnia podpisania umowy, nie wcześniej niż od 10.07.2021r.  do 30.11.2021r. 
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4.2.  Powyższe nie uchybia możliwości wykonywania uprawnień wynikających z umowy po 
terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, jak również możliwości przedłużenia 
okresu realizacji zamówienia w drodze zmiany umowy.  

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

 

5.1. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 
214 ust. 1 pkt 7 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego.  

 

 

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, 

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

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

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

f) pracy małoletnich cudzoziemców, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z 
dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy 
cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. 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, 
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- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego; 

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

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

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

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

6) art. 108 ust. 1 pkt 6 PZP Zamawiający wykluczy Wykonawcę, jeżeli, w 
przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 PZP, doszło do zakłócenia 
konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub 
podmiotu, który należy z Wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w 
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i 
konsumentów (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 275 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 usług 10 000 000 euro przesłanka wykluczenia, o której mowa 
w art. 108 ust. 2 PZP w niniejszym postępowaniu nie występuje.  

6.3. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z 
postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 109 
ust. 1 pkt 1-5 i 7- 10 PZP. Na podstawie: 

1) 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; 

2) art. 109 ust. 1 pkt 2) PZP Zamawiający wykluczy Wykonawcę, który naruszył 
obowiązki w dziedzinie ochrony środowiska, prawa socjalnego lub prawa pracy: 
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a)  będącego osobą fizyczną skazanego prawomocnie za przestępstwo 
przeciwko środowisku, o którym mowa w rozdziale XXII KK lub za 
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, o 
którym mowa w rozdziale XXVIII KK, lub za odpowiedni czyn zabroniony 
określony w przepisach prawa obcego, 

b) będącego osobą fizyczną prawomocnie skazanego za wykroczenie 
przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, 
jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia 
wolności lub karę grzywny, 

c) wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu 
obowiązków wynikających z prawa ochrony środowiska, prawa pracy lub 
przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją 
karę pieniężną; 

3) art. 109 ust. 1 pkt 3) 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 
lub wykroczenie, o którym mowa w art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. a) lub b) PZP; 

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

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

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

7) art. 109 ust. 1 pkt 8) PZP Zamawiający wykluczy Wykonawcę, który w wyniku 
zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w 
błąd przy przedstawianiu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia 
warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, co mogło mieć istotny 
wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie 
przedstawić wymaganych podmiotowych środków dowodowych; 

8) art. 109 ust. 1 pkt 9) PZP Zamawiający wykluczy Wykonawcę, który bezprawnie 
wpływał lub próbował wpływać na czynności Zamawiającego lub próbował 
pozyskać lub pozyskał informacje poufne, mogące dać mu przewagę w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

9) art. 109 ust. 1 pkt 10) PZP Zamawiający wykluczy Wykonawcę, który w wyniku 
lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd, 
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co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

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 lub art. 109 ust. 1 pkt 2-5 i 7-10 PZP, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że 
spełnił łącznie przesłanki wymienione w art. 110 ust. 2 pkt 1)-3) PZP. Zamawiający 
ocenia, czy podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w zdaniu poprzednim, 
są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne 
okoliczności czynu Wykonawcy. Jeżeli podjęte przez Wykonawcę czynności, o których 
mowa wyżej, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, Zamawiający wyklucza 
Wykonawcę.  

 

7.  INFORMACJA O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE 
ZAMÓWIENIA   

 

7.1.  W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w 
postępowaniu dotyczące: 

1) sytuacji ekonomicznej lub finansowej. 

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania 
warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku dot. zdolności 
ekonomicznej. Warunek w odniesieniu do sytuacji finansowej, zostanie spełniony, 
jeśli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową 
nie mniejszą niż:  

I) dla Pakietu I  

15 000,00 zł  

II)   dla Pakietu II 

50 000,00 zł 

 

2) zdolności technicznej lub zawodowej. 

a) Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, 
jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat od dnia w którym 
upływa termin składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy – w tym okresie):  

I) dla Pakietu I 

zrealizował lub realizuje (przy czym w tym przypadku będzie 
liczona wartość zrealizowanej części przedmiotu umowy) co 
najmniej 1 robotę budowlaną (przez robotę budowlaną rozumie 
się wykonywanie prac na podstawie 1 umowy) polegającą na 
budowie, przebudowie, rozbudowie, remoncie lub modernizacji 
obiektów małej retencji albo obiektów hydrotechnicznych (np. 
zastawka piętrząca, obiekty przy zbiornikach lub ciekach 
wodnych, umocowania brzegu itp.), na kwotę nie mniejszą niż 
110 000,00 zł brutto. 
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II)   dla Pakietu II  

zrealizował lub realizuje (przy czym w tym przypadku będzie 
liczona wartość zrealizowanej części przedmiotu umowy) co 
najmniej 1 robotę budowlaną (przez robotę budowlaną rozumie 
się wykonywanie prac na podstawie 1 umowy) polegającą na 
budowie, przebudowie, rozbudowie, remoncie lub modernizacji 
obiektów małej retencji albo obiektów hydrotechnicznych (np. 
zastawka piętrząca, obiekty przy zbiornikach lub ciekach 
wodnych, umocowania brzegu itp.), na kwotę nie mniejszą niż 
500 000,00 zł brutto. 

b) Zamawiający nie stawia poszczególnych wymagań co do spełnienia 
warunku udziału w postępowaniu w zakresie potencjału 
technicznego.  

c) Warunek ten, w zakresie osób skierowanych przez wykonawcę do 
realizacji zamówienia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca 
wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować:  

I) dla Pakietu I  

 
co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane 
do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 
wodno-melioracyjnej lub inżynieryjnej hydrotechnicznej 
godnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
Budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333) oraz aktów 
wykonawczych wydanych na podstawie w/w ustawy, bądź 
odpowiadające w/w uprawnieniom, ważne uprawnienie 
budowlane, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 
przepisów albo uprawnieniami zagranicznymi równoważnymi, 
uznanymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z art. 
12 a Prawa budowlanego, tj. ustawą o zasadach uznawania 
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich 
Unii Europejskiej z dnia 22.12.2015 r. . ( Dz.U.2018.2272 z późn. 
zm.) posiadającą minimum 5 – letnie doświadczenie zawodowe, 
licząc od dnia uzyskania uprawnień, polegające na nadzorowaniu 
minimum 1 roboty budowlanej lub kierowaniu robotami 
budowlanymi w wymienionym zakresie. 
 

II) dla Pakietu II 
 

co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane 
do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 
wodno-melioracyjnej lub inżynieryjnej hydrotechnicznej 
godnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
Budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333) oraz aktów 
wykonawczych wydanych na podstawie w/w ustawy, bądź 
odpowiadające w/w uprawnieniom, ważne uprawnienie 
budowlane, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 
przepisów albo uprawnieniami zagranicznymi równoważnymi, 
uznanymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z art. 
12 a Prawa budowlanego, tj. ustawą o zasadach uznawania 
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kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich 
Unii Europejskiej z dnia 22.12.2015 r. . ( Dz.U.2018.2272 z późn. 
zm.), posiadającą minimum 5 – letnie doświadczenie zawodowe, 
licząc od dnia uzyskania uprawnień, polegające na nadzorowaniu 
minimum 1 roboty budowlanej lub kierowaniu robotami 
budowlanymi w wymienionym zakresie. 

 

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.  Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Żaden z Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z 
postępowania. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia warunki udziału w postępowaniu określone w pkt 7.1. powinni spełniać 
łącznie wszyscy Wykonawcy, z zastrzeżeniem, iż warunek opisany w pkt 7.1. ppkt 2) lit. 
a) winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców.  

W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą 
polegać na zdolnościach tych Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których 
te zdolności są wymagane. W przypadku, o którym mowa w pkt 7.1. ppkt 2) SWZ, 
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty 
oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.  

7.4. Jeżeli Wykonawca ubiega się o udzielenie zamówienia na kilka Pakietów, nie może celem 
wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu wskazywać w więcej niż 
jednym Pakiecie:  

1) wartości tego samego doświadczenia,  

2) tych samych osób przewidzianych do realizacji zamówienia do pełnienia takich 
samych funkcji, przy czym Zamawiający dopuszcza, aby osoba nadzoru była 
wskazywana w więcej niż w jednym Pakiecie; 

3) tego samego potencjału finansowego.  

7.5. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową Wykonawcy, Zamawiający działając na 
podstawie art. 116  ust. 2 PZP może, na każdym etapie postępowania, uznać, że 
wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę 
sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub 
zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć 
negatywny wpływ na realizację zamówienia. 

 

8.  INFORMACJA O PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH  

Zamawiający nie wymaga od wykonawców przedłożenia przedmiotowych środków 
dowodowych. 

9.  WYKAZ PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH 

9.1. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w 
pkt 6.1. i 6.2. oraz w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o 
których mowa w pkt 7.1. Wykonawca będzie obowiązany przedstawić Zamawiającemu 
następujące oświadczenia i dokumenty (w terminach wskazanych w niniejszej SWZ):  
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a) oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków 
udziału w postępowaniu, złożone na formularzu jednolitego europejskiego 
dokumentu zamówienia („JEDZ”), sporządzonego zgodnie ze wzorem 
standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym 
Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy 
formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE seria L 
2016 r. Nr 3, s. 16). JEDZ stanowi dowód potwierdzający brak podstaw 
wykluczenia i spełnienie warunków udziału w postępowania, na dzień składania 
ofert, stanowi dowód tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego 
podmiotowe środki dowodowe. 
Treść JEDZ określona została w załączniku nr 2 do SWZ. JEDZ należy złożyć 
wraz z ofertą. JEDZ Wykonawca sporządza, pod rygorem nieważności, w formie 
elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym 

W JEDZ należy podać następujące informacje:  

- na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 108 
ust. 1 pkt 1) -2) PZP   informacje wymagane w Części III lit. A JEDZ oraz  w 
Części III lit. C wiersz pierwszy JEDZ  (w zakresie przestępstw o których 
mowa w art. 115 § 20 KK, art. 165a KK, art. 189a KK, art. 228-230a KK, 
art. 250a KK, 258 KK, art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. 
o sporcie, a także przestępstwa, o których mowa w art. 9 ust. 1-3 lub 10 
ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania 
pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej) oraz w Części III lit. D JEDZ (w zakresie 
przestępstw, o których mowa w art. 270 - 277d KK, art. 286 KK, art. 296 - 
307 KK); 

- na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 108 
ust. 1 pkt 3) PZP – informacje wymagane w Części III lit. B JEDZ; 

- na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 108 
ust. 1 pkt 4) PZP – informacje wymagane w Części III lit. D JEDZ; 

- na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 108 
ust. 1 pkt 5) PZP – informacje wymagane w informacje wymagane w 
Części III lit. C wiersz czwarty JEDZ; 

- na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 108 
ust. 1 pkt 6 PZP –  informacje wymagane w Części III lit. C wiersz szósty 
JEDZ; 

- na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 109 
ust. 1 pkt 1) PZP  – informacje wymagane w Części III lit. B JEDZ; 

- na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 109 
ust. 1 pkt 2) - informacje wymagane w Części III lit C wiersz pierwszy 
JEDZ; 

- na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 109 
ust. 1 pkt 3) - informacje wymagane w Części III lit C wiersz pierwszy 
JEDZ; 

- na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 109 
ust. 1 pkt 4) PZP – informacje wymagane w Części III lit. C wiersz drugi 
JEDZ; 
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- na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 109 
ust. 1 pkt 5) PZP – informacje wymagane w Części III lit. C wiersz trzeci 
JEDZ; 

- na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 109 
ust. 1 pkt 7) PZP – informacje wymagane w Części III lit. C wiersz siódmy 
JEDZ; 

- na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 109 
ust. 1 pkt 8)  – informacje wymagane w Części III lit. . C wiersz ósmy JEDZ; 

- na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 109 
ust. 1 pkt 9) PZP  –– informacje wymagane w Części III lit. C wiersz ósmy 
JEDZ; 

- na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 109 
ust. 1 pkt 10) PZP  – informacje wymagane w Części III lit. . C wiersz ósmy 
JEDZ; 

- na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dot. 
sytuacji finansowej – informacje nt. środków finansowych lub zdolności 
kredytowej, którymi dysponuje wykonawca, które podać należy w Części 
IV lit. B (pkt 6) JEDZ; 

- na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dot. 
technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia – informacje nt. 
robót budowlanych wykonanych lub wykonywanych (przy czym w tym 
przypadku będzie liczona wartość zrealizowanej części przedmiotu 
umowy) w okresie ostatnich 5 lat od dnia w którym upływa termin 
składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w 
tym okresie) polegających na budowie, przebudowie, rozbudowie, remoncie 

lub modernizacji obiektów małej retencji albo obiektów hydrotechnicznych 

(np. zastawka piętrząca, obiekty przy zbiornikach lub ciekach wodnych, 

umocowania brzegu itp.), na kwotę nie mniejszą niż  
dla Pakietu I – 110 000,00 zł brutto,  

dla Pakietu II – 500 000,00 zł brutto, 

które podać należy w Części IV lit. C (pkt 1b) JEDZ;   

We wskazanej części JEDZ należy podać informacje nt. podmiotu, na rzecz 
którego były wykonywane roboty budowlane (ze wskazaniem nazwy i 
jego siedziby), terminu wykonywania robót budowlanych (dat dziennych 
rozpoczęcia i zakończenia realizacji robót budowlanych), rodzaju 
wykonanych robót budowlanych oraz wartości (brutto) wykonanych 
robót budowlanych.  

Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót, 
wykonanych wspólnie z innymi wykonawcami informacje, o których 
mowa wyżej dotyczą robót faktycznie przez niego wykonanych, a w 
przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych - również 
faktycznie przez niego wykonywanych.  

- na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dot. 
zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie osób skierowanych przez 
wykonawcę do realizacji zamówienia – informacje nt. nt. osób 

posiadających uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi 

w specjalności wodno-melioracyjnej lub inżynieryjnej hydrotechnicznej 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. 



 

 
18 | S t r o n a  

 

U. z 2020 r. poz. 1333) oraz aktów wykonawczych wydanych na podstawie 

w/w ustawy, bądź odpowiadające w/w uprawnieniom, ważne uprawnienie 

budowlane, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo 

uprawnieniami zagranicznymi równoważnymi, uznanymi na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z art. 12 a Prawa budowlanego, tj. ustawą o 

zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 

członkowskich Unii Europejskiej z dnia 22.12.2015 r., które podać należy w 
Części IV lit. C (pkt 2) JEDZ.  

We wskazanej części JEDZ należy podać informacje nt. danych 
personalnych (imię i nazwisko) osób skierowanych przez wykonawcę do 
realizacji zamówienia, zakresu wykonywanych przez nich czynności, 
posiadanych uprawnień (jeżeli są wymagane) oraz podstawy 
dysponowania. 

Zgodnie z postanowieniami Załącznika I do Rozporządzenia Wykonawczego 
Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającego standardowy 
formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE seria L 
2016 r. Nr 3, s. 16) w przypadku, gdy zamówienia dzielą się na części (Pakiety) 
oraz warunki udziału w postępowaniu (nazywane w JEDZ kryteriami kwalifikacji) 
dla poszczególnych części są różne, należy wypełnić JEDZ dla każdej części 
(Pakietu).  

b) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 
5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z 
podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na 
rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów 
określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, (wzór 
wykazu wykonanych robót budowlanych stanowi załącznik nr 6 do SWZ), 

Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót 
budowlanych, wykonanych wspólnie z innymi wykonawcami informacje, o 
których mowa wyżej dotyczą robót faktycznie przez niego wykonanych, a w 
przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych - również faktycznie przez 
niego wykonywanych.  

c) dowody, że wskazane przez Wykonawcę roboty na potwierdzenie spełnienia 
warunku udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej w 
zakresie doświadczenia zostały wykonane lub są wykonywane należycie,   
 
Dowodami, o których mowa powyżej są referencje bądź inne dokumenty 
sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były 
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze 
Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie 
Wykonawcy.  

d) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej 
potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność 
kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej 
złożeniem,  
 
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez 
Zamawiającego podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt 9.1. 
lit d) SWZ, Wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w 
wystarczający sposób potwierdzają spełnienie opisanego przez Zamawiającego 
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warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub 
finansowej. 

e) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia 
publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę 
jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich 
kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia 
niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu 
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do 
dysponowania tymi osobami;  (wzór wykazu osób skierowanych przez 
wykonawcę do realizacji zamówienia stanowi załącznik nr 7 do SWZ), 

 

f) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:(a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 
2 PZP,(b) art. 108 ust. 1 pkt 4 PZP, odnośnie do orzeczenia zakazu ubiegania się o 
zamówienie publiczne tytułem środka karnego, (c) art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a) PZP, 
(d) art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b) PZP, odnośnie do skazania za wykroczenie, za które 
wymierzono karę aresztu, (e) art. 109 ust. 1 pkt 3 PZP, odnośnie do skazania za 
przestępstwo lub wykroczenie, za które wymierzona karę aresztu - wystawioną 
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem, 

 

g) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP, o braku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz. U. z 
2021 r. poz. 275 z późn. zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę 
lub ofertę częściową, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi 
przygotowanie oferty lub oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy 
należącego do tej samej grupy kapitałowej - (wzór oświadczenia Wykonawcy w 
zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP o przynależności lub braku przynależności do 
tej grupy kapitałowej stanowi załącznik nr 4 do SWZ), 

 

h) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że 
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 
pkt 1) PZP, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w 
przypadku zalegania z opłaceniem podatków i opłat wraz z zaświadczeniem 
dokumenty potwierdzające, że przed upływem terminu składania ofert 
Wykonawca dokonał płatności należnych podatków wraz z odsetkami lub 
grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności, 

 

i) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 
albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem 
składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 
1 PZP, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w 
przypadku zalegania z opłaceniem składek na ubezpieczenie społeczne lub 
zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem dokumenty 
potwierdzające, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał 
płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z 
odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych 
należności, 
 

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

 

k) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o 
którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP złożonym na formularzu Jednolitego 
Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), w zakresie podstaw wykluczenia 
z postępowania określonych w: a) art. 108 ust. 1 pkt 3 PZP, b) art. 108 ust. 1 pkt 4 
PZP odnośnie do orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne 
tytułem środka zapobiegawczego, c) art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP odnośnie do 
zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie 
konkurencji, d) art. 109 ust. 1 pkt 1 PZP odnośnie naruszenia obowiązków 
dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z 
dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 
2019 r. poz. 1170 z późn. zm.), e) art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b) odnośnie do skazania 
za wykroczenie, za które wymierzone karę ograniczenia wolności lub karę 
grzywny, f) art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c PZP, g) art. 109 ust. 1 pkt 3 PZP ustawy 
odnośnie do skazania za wykroczenie, za które wymierzone karę ograniczenia 
wolności lub karę grzywny, h) art. 109 ust. 1 pkt 5-10 PZP - (wzór oświadczenie 
Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa 
w art. 125 ust. 1 PZP złożonym na formularzu Jednolitego Europejskiego 
Dokumentu Zamówienia w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania 
stanowi załącznik nr 5 do SWZ). 

Podmiotowe środki dowodowe wymienione zostały w pkt 9.1. lit. b - k SWZ.  

Podmiotowe środki dowodowe Wykonawca będzie obowiązany złożyć w terminie 
wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 10 dni, określonym w wezwaniu 
wystosowanym przez Zamawiającego do Wykonawcy po otwarciu ofert w trybie art. 126 
ust. 1 PZP. Dokumenty wskazane w pkt 9.1. lit. b – k powinny być aktualne na dzień ich 
złożenia.  

9.2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu 
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych (warunki wskazane w pkt 
7.1. ppkt 2) lub sytuacji finansowej (warunki wskazane w pkt 7.1. ppkt 1 SWZ) 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. ppkt 2) lub sytuacji finansowej (warunki wskazane w pkt 7.1. ppkt 1 
SWZ) 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;  
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(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 3 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 
formularzu JEDZ. JEDZ podmiotu trzeciego powinien zostać złożony pod rygorem 
nieważności, w formie elektronicznej.  

Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych (warunki 
wskazane w pkt 7.1. ppkt 2) lub sytuacji finansowej (warunki wskazane w pkt 7.1. ppkt 1 
SWZ) na zasadach określonych w art. 118 PZP zobowiązany będzie do przedstawienia 
podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt 9.1. lit f, h-k SWZ, 
dotyczących tych podmiotów, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów 
podstawy wykluczenia z postępowania. Dokumenty, o których mowa w pkt 9.1. lit f, h-k 
SWZ wykonawca będzie obowiązany złożyć w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego, nie krótszym niż 10 dni, określonym w wezwaniu wystosowanym przez 
Zamawiającego do wykonawcy po otwarciu ofert w trybie art. 126 ust. 1 PZP.  

9.3.  Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów: 

1)  informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w pkt 9.1. lit. f) SWZ - 
składa informację z odpowiedniego rejestru 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 określonym art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust. 1 pkt 
2 lit a) i b) oraz pkt 3 PZP, 

2) zaświadczenia, o którym mowa w pkt 9.1. lit h), zaświadczenia albo innego 
dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, o których mowa w pkt 9.1. lit i), lub 
odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji 
i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w pkt 9.1. lit j) - składa 
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: (a) nie 
naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,  (b) nie otwarto jego likwidacji, nie 
ogłoszono upadłości, jego aktywami nie  zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł 
układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest  zawieszona ani nie 
znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury 
przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. 

9.4. Dokumenty, o których mowa w pkt 9.3. ppkt 1) i 2 lit (b), powinny być wystawione nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed ich złożeniem. Dokument, o którym mowa w pkt 9.3. ppkt 
2 lit (a) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem. 

9.5.  Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje 
się dokumentów, o których mowa w pkt. 9.3., lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do 
wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 PZP, art. 109 ust. 1 
pkt 1, 2 lit a) i b) PZP, zastępuje się je w całości lub w części dokumentem zawierającym 
odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych 
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do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone 
przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem 
samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub 
miejsce zamieszkania wykonawcy. Postanowienia pkt. 9.4. stosuje się. 

9.6.  W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, 
Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwych organów kraju, w którym 
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania o udzielenie niezbędnych informacji 
dotyczących tego dokumentu.  

9.7. Jeżeli w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w 
postępowaniu jakiekolwiek wartości zostaną podane w walucie obcej to Zamawiający 
przeliczy wartość waluty na złote wedle średniego kursu NBP z dnia przekazania 
ogłoszenia o zamówieniu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.  

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

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

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

3) JEDZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 
Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie  
warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim  każdy z wykonawców 
wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Oświadczenie 
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składane na 
formularzu JEDZ powinno zostać złożone wraz z ofertą pod rygorem nieważności, 
w formie elektronicznej. 

4) dokumenty, o których mowa w pkt 9.1. lit. f – k obowiązany będzie złożyć każdy z 
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

5)  wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą 
ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy; 

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

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

9.9. W przypadku Wykonawców wykonujących działalność w formie spółki cywilnej 
postanowienia dot. oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia (konsorcjum) stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem, że do odpowiedzi 
na wezwanie Zamawiającego do złożenia dokumentów, o którym mowa w pkt 9.1. należy 
załączyć (1) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, iż 
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, wystawione nie wcześniej niż 3 
miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków i opłat 
wraz z zaświadczeniem dokumenty potwierdzające, że przed upływem terminu 
składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków wraz z odsetkami lub 
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grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności oraz (2) 
zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu 
potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 PZP, wystawione 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 dokumenty potwierdzające, że odpowiednio przed upływem terminu 
składnia ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące 
porozumienie w sprawie spłat tych należności - odrębnie dla każdego ze wspólników 
oraz odrębnie dla spółki. 

9.10. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o 
udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać 
wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków 
dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia.   

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

 

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

10.1.  Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:  

Nadleśniczy Nadleśnictwa Augustów    
e- mail: augustow@bialystok.lasy.gov.pl   

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

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

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/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. 

10.5.  Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji 

przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez 

kliknięcie przycisku  „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się 

komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego. 

10.6.  Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 
grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz 
wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji 

mailto:augustow@bialystok.lasy.gov.pl
https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_augustow
https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_augustow
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
http://platformazakupowa.pl/
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elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania 
i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452 z późn. zm.) 
określa niezbędne wymagania techniczne umożliwiające pracę na platformie 
https://platformazakupowa.pl/tj.  

a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie 

mniejszej niż 512 kb/s, 

b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB 

Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów 

operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje, 

c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet 

Explorer minimalnie wersja 10 0., 

d) włączona obsługa JavaScript, 

e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący 

format plików .pdf, 

f) Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu 

TLS 1.3. 

g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi 

datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera 

synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar. 

10.7. Ofertę oraz JEDZ, sporządza się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej. 
Zgodnie z art. 781 Kodeksu cywilnego do zachowania elektronicznej formy czynności 
prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.  

10.8. Złożenie oferty: 

a) Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia oferty 
dostępnego na platformie https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_augustow    W 
formularzu Oferty (załącznik nr 1 do SWZ) Wykonawca zobowiązany jest podać 
adres e-mail, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z 
postępowaniem.  

b) Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci 
elektronicznej w formacie danych określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów 
z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, 
minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci 
elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych 
(tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2247) i podpisana kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym. Zamawiający rekomenduje złożenie oferty w formacie .pdf i 
podpisanie jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie .pades. 
Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie 
korzystania z platformy https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje    
Ofertę należy złożyć w oryginale. Szyfrowanie oferty odbywa się automatycznie 
po kliknięciu przycisku ZŁÓŻ OFERTĘ na platformie zakupowej. 

c) Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących 
tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji. Jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, w 
sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz 

https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_augustow
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
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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)  Do oferty należy dołączyć JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wraz z plikami 
stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).  

e) Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub 
wycofać ofertę. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w zakładce 
INSTRUKCJE na platformie oraz pod linkiem na stronie postępowania na 
platformie. 

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

   

10.9. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego: 

a) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl  określone w 

Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem  

https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin w zakładce „Regulamin" oraz 

uznaje go za wiążący, 

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

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

a) W postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia komunikacja pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, 
wniosków (innych niż wskazanych w pkt 10.8.), zawiadomień oraz 
przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem 
dedykowanego formularza „Wyślij wiadomość” znajdującego się na stronie 
danego postępowania. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, 
zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem 
Platformy poprzez kliknięcie przycisku  „Wyślij wiadomość do zamawiającego” 
po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do 
zamawiającego. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym 
postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia 
opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub numerem 
postępowania wskazanym w SWZ.  

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

c)  Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub cyfrowe odwzorowania 
dokumentów w postaci papierowej (elektroniczne kopie dokumentów 
stworzonych w postaci papierowej) składane są przez Wykonawcę za 
pośrednictwem poczty elektronicznej, na wskazany w lit b) adres email lub za 
pośrednictwem platformy  i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego” 
znajdującego się na stronie danego postępowania jako załączniki. 
 
Sposób sporządzenia i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla 

https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin
https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin
https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view
mailto:augustow@bialystok.lasy.gov.pl
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dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej musi być 
zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z 
dnia 30.12.2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji 
oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków 
komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego lub konkursie (Dz. U. 2020 poz. 2415 z późn. zm.) 

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

10.11. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 

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

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

10.14. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. 
Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 
6 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie 
treści SWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż na 14 przed upływem terminu 
składania ofert. 

10.15. 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. 

10.16. 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. 

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

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

10.19. W przypadku gdy zmiana treści SWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o 
zamówieniu, Zamawiający przekaże Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej sprostowanie, 
ogłoszenie o zmianie lub dodatkowych informacji.  

10.20. 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.  

https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_bialystok/nadl_augustow/zamowienia_publiczne
https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_bialystok/nadl_augustow/zamowienia_publiczne
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10.21. 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.  

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

 

11.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

11.1.  Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości określonej poniżej dla Pakietów: 

dla Pakietu I  w wysokości     4 500,00 zł 

dla Pakietu II     w wysokości     20 000,00 zł 

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.  

11.2. Wadium może być wnoszone 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). 

11.3.  Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy 
Zamawiającego w banku BGŻ BNP Paribas S.A. Oddział w Augustowie nr rachunku:    45 
2030 0045 1110 0000 0072 5340  z dopiskiem: wadium na zabezpieczenie oferty w 
postępowaniu na „Rozbudowa zbiornika małej retencji i budowa urządzeń małej 
retencji w Nadleśnictwie Augustów (…) - Pakiet ___________________.” 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.  

11.4.  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 gwaranta do 
wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 
ust. 6 PZP. 

11.5.  Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt 11.2. ppkt 
2)-4) należy przekazać Zamawiającemu wraz z Ofertą w oryginale w postaci 

http://platformazakupowa.pl/
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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. 

11.6.  Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy: 

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

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

3)  kwotę gwarancji/poręczenia, 

4)  zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i 
nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie 
Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 PZP. 

11.7. Zamawiający zwraca wadium na zasadach uregulowanych w art. 98 ust. 1 - 5 PZP. 

11.8.  Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje 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. 

 

12.  TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

12.1. Wykonawca związany jest ofertą przez  90 dni od dnia upływu terminu składania ofert tj. 
do dnia 04.09.2021 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 60 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 od rygorem nieważności, w formie elektronicznej, i 
opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym.  Oferta musi być sporządzona w 
języku polskim, podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku podpisania oferty 
przez pełnomocnika do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo dla takiego 
pełnomocnika. 

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

13.3. Wykonawcy przedstawiają ofertę zgodnie ze wszystkimi wymaganiami określonymi w 
SWZ. 
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13.4. 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 1 do SWZ) 
wraz  

b)   Kosztorys ofertowy,  Obliczenie ceny należy dokonać poprzez opracowanie 
kosztorysu ofertowego na podstawie załączonej dokumentacji (projektu oraz 
pomocniczo przedmiaru). Zamawiający informuje, że w przypadku rozbieżności 
pomiędzy dokumentacją projektową, a przedmiarem robót wiążące są 
postanowienia dokumentacji projektowej. Wykonawca obowiązany jest 
uwzględnić w cenie oferty całość prac wynikających z dokumentacji projektowej. 
Wynagrodzenie wykonawcy  jest wynagrodzeniem ryczałtowym, sporządzone pod 
rygorem nieważności, w formie elektronicznej,  

c) JEDZ jako własne oświadczenie Wykonawcy pod rygorem nieważności, w formie 
elektronicznej,  

d) JEDZ dla każdego z podmiotów udostępniających Wykonawcy zasoby, pod 
rygorem nieważności, w formie elektronicznej, o ile wykonawca polega na 
zasobach innych podmiotów, 

e) JEDZ dla każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia, 

f) 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 9.2. SWZ, jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków udziału w 
postępowaniu polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów; (Niewiążący 
wzór zobowiązania do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na 
potrzeby wykonania zamówienia stanowi załącznik nr 3 do SWZ), 

g) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i 
Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru w celu 
potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego 
reprezentowania. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o 
których mowa w zdaniu poprzednim, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za 
pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca dostarczy 
dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów, 

h) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do 
reprezentowania Wykonawcy, jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której 
umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa 
w pkt 13.4. lit f) SWZ, sporządzone pod rygorem nieważności, w formie 
elektronicznej,  

i) 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, 

j) dokumenty, o których mowa wyżej w pkt 13.4. lit f) i g) SWZ dla osoby działającej 
w imieniu podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby na zasadach 
określonych w art. 118 PZP,  
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k) wadium w oryginale w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia (tylko, gdy 
Wykonawca wnosi wadium w formie niepieniężnej). 

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

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

Jeżeli Wykonawca składa wraz z ofertą informacje stanowiące tajemnicę 
przedsiębiorstwa, to wówczas informacje te muszą być wyodrębnione w formie 
osobnego pliku i złożone zgodnie z zasadami opisanymi w pkt 10.8. lit c) SWZ. 
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne z SWZ przygotowanie w/w 
pliku przez Wykonawcę. Stosowne zastrzeżenie Wykonawca winien złożyć na 
formularzu Oferty (załącznik nr 1 do SWZ) oraz powinien wykazać, że zastrzeżone 
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. W przeciwnym razie cała Oferta 
zostanie ujawniona na wniosek każdej zainteresowanej osoby. 

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

13.8. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do 
złożonej oferty przed terminem składania ofert. Zmiana oferty musi zostać sporządzona 
zgodnie z zasadami opisami w pkt 10.8 lit e) i f) SWZ.  

13.9. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę. 
Wycofanie oferty musi zostać dokonane zgodnie z zasadami opisanymi w pkt 10.8. lit e) i 
f) SWZ. 

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

13.11.  W przypadku gdy Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część zamówienia, każdą 
ofertę musi złożyć oddzielnie.  

13.12. Oferta powinna być: 
a) sporządzona na podstawie załączników niniejszej SWZ w języku polskim, 

b) złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem 
platformazakupowa.pl, 

c) podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby 
upoważnioną/upoważnione 

13.13 Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) w 
drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku “Złóż ofertę” i wyświetlenie 
się komunikatu, że oferta została zaszyfrowana i złożona. 

 

 

https://platformazakupowa.pl/
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14.  SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT. 

14.1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformy OPEN NEXUS  
https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_augustow do dnia 07.06.2021r. , godz. 08:00. 

14.2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 07.06.2021r. o godz. 08:15 w Nadleśnictwie Augustów w 
Sali konferencyjnej. 

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

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

14.5.  Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia oraz poszczególnych części Pakietów. 

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

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

2) cenach zawartych w ofertach. 

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

14.8.  Otwarcie ofert jest jawne.  

 

15.  SPOSÓB OBLICZENIA CENY 

15.1. Cena oferty musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia,. 
Będą to m.in. następujące koszty: podatku VAT, wykonania wszelkich robót budowlanych 

niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskania pozwolenia na użytkowanie, 

wykonania wszelkich robót przygotowawczych, wykończeniowych i porządkowych, 

zorganizowania, zagospodarowania i późniejszej likwidacji placu budowy i zabezpieczenia 

placu budowy, pełnej obsługi geodezyjnej wraz z inwentaryzacją powykonawczą, wykonania 

dokumentacji powykonawczej, koszty związane z odbiorami wykonanych robót, doprowadzenia 

terenu do stanu pierwotnego po zakończeniu realizacji robót budowlanych i innych czynności 

wynikających z umowy, jak również wszelkich innych niezbędnych do wykonania i 

prawidłowej eksploatacji przedmiotu zamówienia, a także koszt uzyskania wszelkich 

dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. 

15.2. Cenę oferty należy podać w formie ryczałtu (art. 632 Kodeksu cywilnego). Wszystkie czynności 
związane z obliczeniem wynagrodzenia i mające wpływ na jego wysokość Wykonawca musi 
wykonać z należytą starannością. 

https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_augustow
https://platformazakupowa.pl/%20
https://platformazakupowa.pl/%20
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15.3. Wynagrodzenie Wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczałtowym obejmującym cały zakres 

określony w dokumentacji technicznej dotyczącej zamówienia. Z uwagi na ryczałtowy charakter 

wynagrodzenia przedmiary mają charakter wyłącznie pomocniczy. 

15.4. Cenę jednostkową stosowaną w kalkulacji Wykonawca może ustalić na podstawie kalkulacji 

własnej, zachowując w kosztorysie podane w przedmiarze jednostki przedmiarowe. Podstawę 

wyceny stanowi dokumentacja techniczna dotycząca zadania, na które składana jest oferta. 

Zwraca się uwagę Wykonawcy, że załączone przedmiary robót mają jedynie charakter 

pomocniczy i nie powinny stanowić dla Wykonawcy jedynego źródła informacji co do zakresu 

rzeczowego oraz technologii robót i usług niezbędnych do wykonania w celu realizacji 

przedmiotu zamówienia. Wszelkie uchybienia i niedoszacowania stanowią wyłączne ryzyko 

Wykonawcy. 

15.5. Wynagrodzenie należy obliczyć w taki sposób, aby obejmowało wszelkie koszty jakie poniesie 
Wykonawca w celu należytego wykonania przedmiotu zamówienia, w tym także wszelkie 
koszty nie wynikające bezpośrednio z opisu przedmiotu zamówienia i projektowanych 
postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego, ale możliwe do przewidzenia przez 
Wykonawcę przed złożeniem oferty. 

15.6. W cenie ofertowej należy uwzględnić należny podatek VAT, zgodny z obowiązującymi 
przepisami podatkowymi według stawki na dzień składania ofert.  

15.7. W formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do specyfikacji warunków zamówienia 
należy podać w polskich złotych, cyfrowo i słownie kwotę netto, kwotę podatku VAT (z 
wyszczególnieniem stawki podatku od towarów i usług (VAT) i kwotę brutto za całość 
wykonania przedmiotu zamówienia.  

15.8. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc 
po przecinku.  

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

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

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

15.12. Wykonawca, składając ofertę, obowiązany jest poinformować Zamawiającego (w Ofercie  
– załącznik nr 1 do SWZ), czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u 
Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i 
usług, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie 
będzie prowadzić do jego powstania, oraz ich wartość bez kwoty podatku, a także  
wskazując stawkę podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, 
będzie miała zastosowanie. Brak wskazania w formularzu Oferty (załącznik nr 1 do SWZ) 
informacji czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku 
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług będzie uznawane jako 
informacja, że wybór oferty wykonawcy nie będzie prowadzić do powstania u 
Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i 
usług. 

15.13. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą nie będą prowadzone w walucie 
obcej – tylko w PLN.  
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16.  OPISY KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 
WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU  
OCENY OFERT. 

 

16.1. Przy wyborze ofert w każdym Pakiecie Zamawiający będzie się kierował następującym 
kryterium oceny ofert: 

1) Cena ( C )               – 60 %, 

2)  Czas trwania gwarancji i rękojmi (G) –                                                               -  40 % 

16.2. Sposób obliczania punktów: 

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

Cn  

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

Co  

gdzie: 

C – liczba punktów w ramach kryterium „Cena”, 

Cn - najniższa cena spośród ofert ocenianych 

Co - cena oferty ocenianej  

Ocenie w ramach kryterium „Cena” podlegać będzie cena łączna brutto podana 
w Ofercie dla danego Pakietu (załącznik nr 1 do SWZ). 

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

2) Kryterium „Czas trwania gwarancji i rękojmi” (G)  

Sposób obliczania punktów dla w/w kryterium:   

G - Maksymalna ilość punktów możliwa do przydzielenia w toku oceny w obrębie tego 
kryterium, przyjmuje się 40 pkt.   

W ramach kryterium „Czas trwania gwarancji i rękojmi” ocena ofert zostanie 
dokonana przy zastosowaniu tabeli:   

Ilość 
miesięcy 

Punktacja Ilość 
miesięcy 

Punktacja 

60 0 79 21 
61 1 80 22 
62 2 81 23 
63 3 82 24 
64 4 83 25 
65 6 84 26 
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66 7 85 28 
67 8 86 29 
68 9 87 30 
69 10 88 31 
70 11 89 32 
71 12 90 33 
72 13 91 34 
73 14 92 35 
74 15 93 36 
75 17 94 37 
76 18 95 39 
77 19  96 więcej 40 
78 20  

Sposób obliczenia punktów dla  kryterium gwarancji:  

1) Kryterium „gwarancja” na całość zamówienia będzie rozpatrywane na podstawie  
zadeklarowanego w formularzu ofertowym okresu gwarancji  i rękojmi .  

2) 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 ”. 

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

4) Najdłuższy możliwy okres gwarancji  i rękojmi  jaki będzie uwzględniany przy ocenie 
oferty to okres 96 miesięcy. Wykonawca deklarując okres gwarancji i rękojmi  dłuższy 
niż  96 miesięcy, tj. 97,98,99 miesięcy, otrzyma 40 punktów w ramach kryterium 
„gwarancja”. 

5) Wykonawca może zaproponować okres gwarancji  i rękojmi jakości w pełnych 
miesiącach tj.  np. 60, 72, 84 (…),miesięcy. Okresy  gwarancji i rękojmi muszą pokrywać 
się ze sobą  Jeżeli Wykonawca wpisze okres gwarancji  i rękojmi krótszy niż 60 miesiące 
to przygotuje ofertę niezgodnie z SWZ co skutkować będzie odrzuceniem oferty. W 
przypadku nie wypełnienia w formularzu ofertowym stosownej rubryki Zamawiający 
uzna, że Wykonawca deklaruje najkrótszy tj. 60 miesięczny okres gwarancji  i rękojmi  
jakości.   

16.3.  Za najkorzystniejszą ofertę w danym Pakiecie uznana zostanie Oferta wykonawcy, która 
uzyska największą liczbę punktów. 

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

16.5. Ocena ofert zostanie dokonana oddzielnie dla każdego Pakietu. 

 

17.  INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO 
WYBORZE OFERT W CELU ZAWARCIA UMOWY. 
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17.1.  Przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca, którego 
oferta została uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest dopełnić następujących 
formalności: 

1) przedłożyć Zamawiającemu:  

a) wnieść wymagane zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 

3 % ceny ofertowej brutto w danym Pakiecie 

b)  kopię umowy regulującej współpracę wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. umowę konsorcjum), jeżeli 
zamówienie będzie realizowane przez wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia; 

c) dokumenty potwierdzające uprawnienia kierownika budowy,   

d) polisę od odpowiedzialności cywilnej określoną we wzorze umowy w 
sprawie zamówienia publicznego (załącznik nr 9 do SWZ) w wysokości  

40 000,00 zł dla Pakietu I, 

200 000,00 zł dla Pakietu II, 

e) przedłożyć kopie umów o podwykonawstwo  jeżeli Wykonawca polegał 

na zasobach podmiotu trzeciego, 

f) dokumenty wskazane w § 7 ust. 4 wzoru umowy (stanowiącego załącznik 
nr 9  do SWZ) dot. osób wykonujących czynności wchodzące w skład 
przedmiotu zamówienia polegające na pozyskaniu i zrywce surowca 
drzewnego, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu 
pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - 
Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.), tj.:  

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

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

(iii) dokument potwierdzający zgłoszenie pracownika przez 
pracodawcę do ubezpieczeń lub opłacenie przez pracodawcę 
ubezpieczeń pracownika, zanonimizowany w sposób 
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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 dniu zawarcia umowy, w przypadku, gdy zamówienie realizują wykonawcy, którzy 
wspólnie ubiegali się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) jeden z wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powinien zostać wyznaczony jako 
wykonawca kierujący (lider), upoważniony do zaciągania zobowiązań, otrzymywania 
poleceń oraz instrukcji dla i w imieniu każdego, jak też dla wszystkich wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Lider odpowiada również za 
wskazanie dla konkretnego leśnictwa jednego z członków konsorcjum jako 
odpowiedzialnego za przyjmowanie zleceń, odbioru prac oraz ich rozliczania, w tym 
wystawiania faktur. 

 

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 9  do SWZ.  

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

 

19.  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. 
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 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) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności 
Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została 
przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, (b) 15 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 10 dni od 
dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 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 10 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.).  

 

20.  ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY  

 

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

20.2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosić będzie 3 % ceny łącznej 
wynikającej na daną część zamówienia (dany Pakiet).  

20.3.  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. 

20.4. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na 
zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 
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20.5. 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. 

20.6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, we wszystkich formach przewidzianych 
w pkt 20.3., 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. 

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

 

21.  KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH. 

21.1.  Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Minister właściwy do spraw 

rozwoju regionalnego, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Programem 

Operacyjnym Infrastruktury i Środowisko  2014-2020 (POIiŚ 2014-2020), z siedzibą przy 

ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa. 

            Nadleśnictwo Augustów jest podmiotem przetwarzającym dane osobowe na podstawie 

porozumienia zawartego z administratorem (tzw. procesorem). 

              Dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby realizacji POIiŚ 2014-2020, w tym w 
szczególności w celu realizacji Projektu pn. Kompleksowy projekt adaptacji lasów i 
leśnictwa do zmiany klimatu - mała retencja oraz  przeciwdziałanie erozji wodnej na 
terenach nizinnych” finansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. 

 

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

wdrażaniem Programu. Odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości 

podjęcia stosownych działań. 

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w związku[1]:  

1.            z realizacją ciążącego na administratorze obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO [2]), wynikającego z następujących przepisów prawa[3]: 

                                                           

[1] Należy wybrać jedną lub kilka podstaw. 
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 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 

ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego 

Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu 

Morskiego i Rybackiego, oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu 

Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego 

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, 

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

ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu 

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

do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące 

wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, 

certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi,  

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

lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego 

Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 

1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 

223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające 

rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012, 

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

spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, 

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

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

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

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

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

korpusu służby cywilnej,  

- z wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym 

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

RODO), 

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

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

                                                                                                                                                                                      
[2] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
(Dz. Urz. UE. L 119 z 04.05.2016, s.1-88). 

[3] Należy wskazać jeden lub kilka przepisów prawa - możliwe jest ich przywołanie w zakresie ograniczonym na potrzeby 
konkretnej klauzuli. 
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21.2.  Minister może przetwarzać różne rodzaje danych [4], w tym przede wszystkim: 

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

formę prowadzenia działalności gospodarczej, stanowisko; w niektórych przypadkach 

także PESEL, NIP, REGON,  

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

wymiar czasu pracy, 

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

do korespondencji, 

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

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

wieczystej, nr przyłącza gazowego),  

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

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

wnioskodawców, beneficjentów, partnerów.  

               Odbiorcami danych osobowych mogą być: 

 podmioty, którym Instytucja Zarządzająca PO IiŚ 2014-2020 powierzyła wykonywanie 

zadań związanych z realizacją Programu, w tym w szczególności podmioty pełniące 

funkcje Instytucji Pośredniczących i Wdrażających,   

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

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

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

teleinformatycznych oraz zapewnieniem łączności, w szczególności dostawcy rozwiązań 

IT i operatorzy telekomunikacyjni [5]. 

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

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 

2013 r. oraz jednocześnie przez czas nie krótszy niż 10 lat od dnia przyznania ostatniej 

pomocy w ramach POIiŚ 2014-2020  - z równoczesnym uwzględnieniem przepisów 

ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.                 

21.3.  Osobie, której dane dotyczą, przysługuje: 

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

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

                                                           

[4] Informacje podawane w przypadku wykonywania obowiązku informacyjnego na podstawie art. 14 RODO. 

[5] O ile dotyczy. 
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‒  prawo do usunięcia swoich danych (art. 17 RODO) - jeśli nie zaistniały okoliczności, o 

których mowa w art. 17 ust. 3 RODO, 

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

RODO), 

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

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

oraz w sposób zautomatyzowany [6],  

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

przetwarzanie odbywa się w celu wykonywania zadania realizowanego w interesie 

publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, powierzonej 

administratorowi (tj. w celu, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. e RODO), 

‒             prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

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

osobowych narusza przepisy RODO lub inne krajowe przepisy regulujące kwestię 

ochrony danych osobowych, obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej. 

                W przypadku pytań, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Ministerstwa 

właściwego do spraw rozwoju regionalnego (Instytucji Zarządzającej POIiŚ) jest 

możliwy: 

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

 pod adresem e-mail: IOD@mfipr.gov.pl. 

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

profilowania  

21.4.   Jeżeli Zamawiający, w ramach niniejszego postępowanie prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego, będzie pozyskiwał dane osobowe w rozumieniu art. 4. pkt. 1 
RODO do celów realizacji niniejszej postępowania, Wykonawca zobowiązany jest za 
każdym razem w momencie pozyskania danych osobowych, spełnić względem tych osób 
obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO, zgodnie z załącznikiem nr 8 do 
SWZ. 

 

22.  OFERTY WARIANTOWE. UMOWA RAMOWA 

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

23.  AUKCJA ELEKTRONICZNA. 

                                                           

[6] Do automatyzacji procesu przetwarzania danych osobowych wystarczy, że dane te są zapisane na dysku komputera. 

mailto:IOD@mfipr.gov.pl
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Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 
elektroniczne 

24.  ZWROT KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

25.  ZAŁĄCZNIKI DO SWZ 

1) Załącznik nr 1 –  Oferta; 

2)  Załącznik nr 2 - Wzór formularza jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia 

(JEDZ); 

3)  Załącznik nr 3 – Niewiążący wzór zobowiązania do oddania wykonawcy do dyspozycji 

niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia;  

4)  Załącznik nr 4 – Oświadczenie Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP o 

przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, 

5)  Załącznik nr 5 – Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w 

oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP złożonym na formularzu Jednolitego 

Europejskiego Dokumentu Zamówienia w zakresie podstaw wykluczenia z 

postępowania, 

6) Załącznik nr 6 – Wykaz wykonanych robót budowlanych; 
7) Załącznik nr 7 – Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia; 
8) Załącznik nr 8 – Klauzula RODO. 

9) Załącznik nr 9– Wzór umowy; 

10) Załącznik nr 10 – Opis Przedmiotu Zamówienia obejmujący:  

10.1)  dla Pakietu I : 

a) Operat wodnoprawny – Załącznik nr 10A do SWZ, 
b)  Projekt budowlany – Załącznik nr 10B do SWZ, 
c) Karta informacyjna – Załącznik nr 10C do SWZ, 
d) Przedmiar robót – Załącznik nr 10D do SWZ,  
e) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – Załącznik nr 10E do SWZ, 
f) Kosztorys ofertowy – Załącznik nr 10F do SWZ. 

11) Załącznik nr 11 – Opis Przedmiotu Zamówienia obejmujący 

11.1)  dla Pakietu II : 

a) Operat wodnoprawny – Załącznik nr 11A do SWZ, 
b)  Projekt budowlany – Załącznik nr 11B do SWZ, 
c) Projekt budowlano – wykonawczy – Załącznik nr 11C do SWZ  
d) Karta informacyjna – Załącznik nr 11D do SWZ, 
e) Przedmiar robót – Załącznik nr 11E do SWZ,  
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f) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – Załącznik nr 11F do SWZ, 
g) Kosztorys ofertowy – Załącznik nr 11G do SWZ. 


