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1. ZAMAWIAJĄCY 

        Skarb Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe 

ul. Grójecka 127, 02-124 Warszawa 

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

2.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu 
nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień 
publicznych (tekst jedn. – Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, oraz na 
podstawie niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”. 

2.2. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla zamówień  
o wartości równej lub wyższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 
11 ust. 8 ustawy. 

2.3. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej.  

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

3.1. Przedmiotem zamówienia są usługi lotnicze polegające na: 

a) przeciwpożarowym patrolowaniu lasów; 
b) gaszeniu pożarów w lesie i jego bezpośrednim sąsiedztwie; 
c) wykonywaniu zabiegów agrolotniczych w lasach. 

Szczegółowe zasady świadczenia usług określa wzór umowy – załącznik nr 3 do SIWZ 
 

3.2. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie 
umowy o pracę osób wykonujących czynności polegające na pilotowaniu statków 
powietrznych, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób 
określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 1040 ze zm.). 

3.3. Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień:  

60442000-8 Usługi gaszenia pożarów lasów z powietrza 

60441000-1 Usługi natryskiwania z powietrza  

79715000-9 Usługi patrolowe 

75251120-7 Usługi ochrony przeciwpożarowej lasów  

4. ZAMÓWIENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT. 6 USTAWY 

4.1. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 
6 ustawy, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te 
polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot zamówienia. 

4.2. Zamówienia, o których mowa w pkt. 4.1. będą polegały na powtórzeniu usług zgodnych z 
usługami stanowiącymi przedmiot zamówienia dla danej części. Zakres rzeczowy usług 
stanowiących przedmiot zamówień, o których mowa w pkt. 4.1. nie przekroczy 100% liczby 
godzin zamówienia podstawowego oraz liczby statków powietrznych dla danej części. 
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4.3. Zamówienia, o których mowa w pkt. 4.1. będą udzielane po przeprowadzeniu odrębnego 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki. 

4.4. Zamówienia, o których mowa w pkt 4.1. będą udzielane w przypadku wystąpienia potrzeby 
zwiększenia zakresu rzeczowego usług stanowiących przedmiot zamówienia na skutek 
warunków przyrodniczych bądź atmosferycznych lub powierzenia Zamawiającemu nowych 
zadań gospodarczych, jak również w sytuacji braku możliwości wyłonienia z przyczyn 
obiektywnych wykonawców usług lotniczych w ramach podstawowych trybów udzielania 
zamówień, celem zabezpieczenia niezbędnego wykonawstwa prac.  

4.5. Zamówienia, o których mowa w pkt 4.1. mogą zostać udzielone dotychczasowemu 
Wykonawcy usług w danej części pod następującymi warunkami: 

a)  dotychczasowe usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie; 

b)  wykonawca zaakceptuje istotne postanowienia przyszłej umowy; 

c)  strony dojdą do porozumienia w zakresie wynagrodzenia i terminu realizacji. 

5. OFERTY CZĘŚCIOWE 

         Zamówienie podzielone jest na 16 części, które zostały wyszczególnione w załączniku nr 1 
do  SIWZ. Na każdą z części Wykonawca może złożyć jedną ofertę. 

6. INFORMACJE DODATKOWE 

6.1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 

6.2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

6.3. Rozliczenia z Wykonawcą dokonywane będą wyłącznie w walucie polskiej. 

6.4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

6.5. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

6.6. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych 
części zamówienia. 

7. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Data rozpoczęcia świadczenia usług: pomiędzy 15 marca a 30 kwietnia 2020 r., okres 
świadczenia usług: 6 miesięcy. Okres świadczenia usług (okres działania Leśnej Bazy 
Lotniczej) może zostać wydłużony – zgodnie z deklaracją Wykonawcy złożoną w ofercie. 

8. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA Z 
POSTĘPOWANIA 

8.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z 
postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 
pkt 12-23 ustawy. 

8.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w 
postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy dotyczące: 

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 
wynika to z odrębnych przepisów – warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli  
Wykonawca wykaże, że jest uprawniony do wykonywania działalności lotniczej w zakresie 
objętym daną częścią zamówienia; 
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b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie opisuje, nie wyznacza 
szczegółowego warunku w tym zakresie – nie wymaga potwierdzenia spełniania tego 
warunku; 

c) zdolności technicznej lub zawodowej – warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli   
Wykonawca wykaże, że dysponuje sprzętem lotniczym właściwym dla danej części 
zamówienia, którego rodzaj i liczbę określa załącznik nr 1 do SIWZ, a parametry techniczne 
– załącznik nr 1 do wzoru umowy. 

8.3. 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. 

8.4. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki 
udziału w postępowaniu określone w pkt 8.2. powinni spełniać łącznie wszyscy wykonawcy. 
Żaden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może 
podlegać wykluczeniu z postępowania. 

9. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH BRAK PODSTAW 
WYKLUCZENIA ORAZ SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

9.1.  W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania (wskazanych w pkt. 8.1.), 
oraz w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu (wskazanych w pkt. 
8.2.), Wykonawca będzie obowiązany przedstawić Zamawiającemu następujące 
oświadczenia i dokumenty – w terminach wskazanych w niniejszej SIWZ: 

a)   aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne 
potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w ogłoszeniu o 
zamówieniu oraz w niniejszej SIWZ oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania, 
złożone na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, którego wzór 
określa Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. 
ustanawiające standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia 
(Dz. Urz. UE seria L 2016 r. Nr 3, s. 16), zwanego dalej „JEDZ”. Formularz JEDZ stanowi 
załącznik nr 4 do SIWZ. JEDZ należy złożyć wraz z ofertą. JEDZ Wykonawca 
sporządza, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej, opatrzonej 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W JEDZ należy podać informacje 
potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do 
wykluczenia z postępowania w zakresie określonym w SIWZ. 

b)   wykonywanie lotów z zakresu przeciwpożarowego patrolowania lasów: aktualne 
zgłoszenie w sprawie wykonywania operacji lotniczych (SPO) wraz z informacją Prezesa 
Urzędu Lotnictwa Cywilnego o przyjęciu zgłoszenia lub aktualny certyfikat usług 
lotniczych (AWC) wydany przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego lub aktualny 
certyfikat (albo równoważny dokument) wydany przez organ obcego państwa lub przez 
właściwą instytucję wyspecjalizowaną, uznany przez Prezesa Urzędu Lotnictwa 
Cywilnego (nie wymaga uznania certyfikat wydany na podstawie przepisów Unii 
Europejskiej); 

c)   wykonywanie lotów gaśniczych oraz zabiegów agrolotniczych: aktualne zezwolenie 
Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego  na wykonywanie zarobkowych operacji lotniczych 
wysokiego ryzyka (SPO-HR/965) lub aktualny certyfikat usług lotniczych (AWC) wydany 
przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego lub aktualny certyfikat (albo równoważny 
dokument) wydany przez organ obcego państwa lub przez właściwą instytucję 
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wyspecjalizowaną, uznany przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, obejmujące 
swoimi zakresami wykonywanie lotów gaśniczych oraz zabiegów agrolotniczych; 

d)    wykaz sprzętu lotniczego dostępnego Wykonawcy w celu realizacji danej części 
zamówienia, wraz z informacją o podstawie dysponowania tym sprzętem, potwierdzający 
wszystkie parametry techniczne określone w załączniku nr 1 do wzoru umowy;  

e)   informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 
14 i 21 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert. 

 Dokumenty wskazane w pkt 9.1. lit. b - e 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. 26 ust. 
1 ustawy. Dokumenty wskazane w pkt 9.1. lit. b – e powinny być aktualne na dzień ich 
złożenia wyznaczony przez Zamawiającego.  

9.2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 
zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Wykonawca 
będzie zobowiązany złożyć oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej 
samej grupy kapitałowej (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ). Niezwłocznie 
po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące: (1) 
kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, (2) firm oraz adresów 
wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie oraz (3) cen zawartych w ofertach.  

  

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej ww. informacji 
przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej 
samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem 
oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dokumenty bądź informacje potwierdzające, 
że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających 
się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa każdy z takich wykonawców.  

9.3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu 
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od 
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.  

 Wykonawca w takiej sytuacji musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie 
będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności 
przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 
zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Dokument, z którego będzie wynikać 
zobowiązanie podmiotu trzeciego powinien wyrażać w sposób jednoznaczny wolę 
udostępnienia Wykonawcy ubiegającemu się o zamówienie, odpowiedniego zasobu, czyli 
wskazywać jakiego zasobu dotyczy, określać jego rodzaj, zakres, czas udostępnienia oraz 
inne okoliczności wynikające ze specyfiki danego zasobu. Z treści przedstawionego 
dokumentu musi jednoznacznie wynikać: (1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów 
innego podmiotu; (2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, 
przy wykonywaniu zamówienia publicznego; (3) zakres i okres udziału innego podmiotu 
przy wykonywaniu zamówienia publicznego; (4) czy podmiot, na zdolnościach którego 
Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących 
wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których 
wskazane zdolności dotyczą.  
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9.4.  Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b 
ustawy (pkt 8.2. SIWZ), polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych 
w art. 22a ust. 1 ustawy zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą: 

a) oświadczenie podmiotu trzeciego o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (w 
zakresie warunku, w stosunku do którego udostępnia swój potencjał) i braku podstaw do 
wykluczenia na formularzu JEDZ. JEDZ podmiotu trzeciego powinien zostać złożony 
pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym; 

b) zobowiązanie podmiotu trzeciego albo inny dokument służący wykazaniu udostępnienia 
Wykonawcy potencjału przez podmiot trzeci zgodnie z pkt 9.3. SIWZ.  

9.5.  Wykonawca, który wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b 
ustawy (pkt 8.2. SIWZ), polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych 
w art. 22a ust. 1 ustawy zobowiązany będzie do przedstawienia w odniesieniu do tych 
podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 9.1. lit. b oraz e. Dokumenty wymienione w 
pkt 9.1. lit. b oraz e 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. 26 ust. 1 ustawy. 

9.6.  Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentu, o których mowa w pkt 9.1. lit. d 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 lub miejsce zamieszkania ma 
osoba, której dotyczy informacja albo dokument w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 
13, 14 i 21 ustawy. 

9.7.  Dokument, o którym mowa powyżej w pkt. 9.6. powinien być wystawiony nie wcześniej niż 
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  

9.8.  Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentu, o których 
mowa w pkt. 9.6., zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie 
Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub 
oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed 
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy 
lub miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienia pkt. 9.7. stosuje się. 

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

9.10. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do 
osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której 
dotyczy dokument wskazany w pkt 9.1. lit. e, składa dokument, o którym mowa w pkt 9.6., 
w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce 
zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich 
dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby 
złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo 
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organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce 
zamieszkania tej osoby. Postanowienia zawarte w pkt. 9.7 stosuje się.  

9.11. 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.  

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

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

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

c) JEDZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty 
te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw 
wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków 
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. Oświadczenie wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składane na formularzu JEDZ 
powinno zostać złożone wraz z ofertą. Oświadczenie to, pod rygorem nieważności, 
należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym przez każdego z nich w zakresie, w jakim potwierdzają spełnienie 
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia;  

d) dokument, o których mowa w pkt 9.1. lit. e obowiązany będzie złożyć każdy z 
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; 

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

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

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

9.13.  Zamawiający informuje, iż na podstawie § 2 ust. 7 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 
26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od 
wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126 ze zm.), 
jeżeli treść informacji przekazanych przez Wykonawcę w jednolitym europejskim 
dokumencie zamówienia odpowiada zakresowi informacji, których Zamawiający wymaga 
poprzez żądanie dokumentów Zamawiający może odstąpić od żądania tych dokumentów 
od Wykonawcy. 

9.14. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o 
udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać 
wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu i spełniają warunki udziału w 
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postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio 
oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub 
dokumentów. 

9.15. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 
26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od 
wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126 ze zm.), 
wymienione w niniejszym rozdziale SIWZ należy złożyć w oryginale w postaci dokumentu 
elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za 
zgodność z oryginałem.  

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

9.17. Poświadczenia za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub 
oświadczenia, o której mowa w pkt 9.15., następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu 
elektronicznego. W przypadku przekazywania przez Wykonawcę elektronicznej kopii 
dokumentu lub oświadczenia, opatrzenie jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym 
przez wykonawcę albo odpowiednio przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji 
polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy, jest równoznaczne z 
poświadczeniem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia za zgodność z 
oryginałem. 

10. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z 
WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW  

10.1.  Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest p. Marcin Bąk, adres        
e-mail: m.bak@lasy.gov.pl  

10.2. Komunikacja między Zamawiającym i wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy 
zakupowej adres: https://platformazakupowa.pl/pn/dglp_warszawa lub poczty 
elektronicznej z zastrzeżeniem, że złożenie oferty następuje wyłącznie przy użyciu 
platformy zakupowej.  

10.3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów 
elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji 
przekazywanych przy użyciu platformy zakupowej opisane zostały w Instrukcji dla 
wykonawców platformazakupowa.pl (załącznik nr 6 do SIWZ).   

 

10.4. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z platformy zakupowej to: 
przeglądarka internetowa Internet Explorer, Chrome, FireFox w najnowszej dostępnej 
wersji, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze 
internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Platforma zakupowa jest 
zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli. 

10.5. Występuje limit objętości plików lub spakowanych folderów w zakresie całej oferty lub 
wniosku do 1GB, przy maksymalnej liczbie 20 plików lub spakowanych folderów. 

10.6. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, 
oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji 
przyjmuje się datę ich przekazania w systemie. 

10.7. Czas wyświetlany na platformie zakupowej (www.platformazakupowa.pl) synchronizuje się 
automatycznie z serwerem Głównego Urzędu Miar. 
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10.8. Ofertę oraz JEDZ, sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i 
opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.  

10.9. Złożenie oferty: 

a) Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem platformy zakupowej adres: 
https://platformazakupowa.pl/pn/dglp_warszawa korzystając z sekcji Formularz, służącej 
do złożenia oferty; 

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) (zalecany format  
.pdf) i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób złożenia oferty 
opisany został w Instrukcji dla wykonawców platformazakupowa.pl. Ofertę należy złożyć w 
oryginale; 

c) wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako 
tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku;  

d) do oferty należy dołączyć JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym; 

e) Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za 
pośrednictwem Formularza, służącego do złożenia oferty;  

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

10.10. W postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia komunikacja pomiędzy 
Zamawiającym a wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń (innych niż 
wskazane w pkt 10.9.), wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się 
elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza Wyślij wiadomość. 

10.11. Zamawiający dopuszcza możliwość komunikacji z Wykonawcami za pomocą poczty 
elektronicznej. 

10.12. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii 
dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w 
rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia 
środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 
1320 ze zm.) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie 
rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126 ze zm.). 

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

10.14. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ. 
Zamawiający niezwłocznie, nie później jednak niż na 6 dni przed upływem terminu 
składania ofert udzieli wyjaśnień, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ 
wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa 
wyznaczonego terminu składania ofert. 
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10.15. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu składania wniosków, 
o którym mowa w pkt 10.14., lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może 
udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

10.16. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże wykonawcom, którym 
przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie internetowej.  

10.17. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 
zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę treści SIWZ Zamawiający udostępni na stronie 
internetowej.  

10.18. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany ogłoszenia o zamówieniu 
jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający 
przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym wykonawców. 

11. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM 

11.1.  Każda oferta musi być zabezpieczona wadium przez cały okres związania ofertą. 
Wysokość wadium na poszczególne części zamówienia określa załącznik nr 1 do SIWZ. 
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.  

11.2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 

a)  pieniądzu; 

b)  poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 

c)  gwarancjach bankowych; 

d)  gwarancjach ubezpieczeniowych; 

e)  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 2019 r. poz. 310 ze. zm.). 

11.3.  Wadium wpłacane w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy 
Zamawiającego w banku BGŻ S.A. I Oddział Operacyjny w Warszawie nr rachunku: 31 
2030 0045 1110 0000 0029 8210 z dopiskiem: wadium na zabezpieczenie oferty na część 
nr … w postępowaniu na „Usługi lotnicze w lasach w zakresie ochrony przeciwpożarowej i 
ochrony lasu w roku 2020”. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w 
podanym terminie zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego. 

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

11.5.  Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz należy złożyć wraz z ofertą w oryginale w 
postaci elektronicznej tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym 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, zostanie odrzucona z postępowania 
na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy. 
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11.6.  Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy: 

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

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

c)  kwotę gwarancji/poręczenia; 

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

12. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

12.1. Termin, którym Wykonawca będzie związany złożoną ofertą wynosi 60 dni. Zgodnie z art. 
85 ust. 5 ustawy bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

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

12.3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym 
przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem 
nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu 
związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek 
wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego 
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

13. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

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

13.2. W ofercie należy podać: 

a)  nazwę i adres Wykonawcy; 

b)  nr części zamówienia, której dotyczy oferta; 

c)  cenę brutto (łącznie z podatkiem VAT) za wykonanie usług; 

d) ceny jednostkowe brutto (łącznie z podatkiem VAT) – za godzinę niewylataną i za godzinę 
wylataną; 

e) okres przedłużenia wykonywania usług i działania Leśnej bazy Lotniczej (LBL) – liczba dni; 

f) termin uruchomienia leśnej bazy lotniczej (LBL) – liczba dni; 

g) części zamówienia, które Wykonawca powierzy podwykonawcom oraz firmy (nazwy) tych 
podwykonawców; 

h) adres poczty elektronicznej. 

13.3. W przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika do oferty należy dołączyć stosowne 
pełnomocnictwo dla takiego pełnomocnika. 
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13.4. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

13.5. Wykonawcy przedstawiają ofertę zgodnie ze wszystkimi wymaganiami określonymi w 
SIWZ. 

13.6. W terminie składania ofert określonym w pkt 14.1. SIWZ Wykonawca zobowiązany jest 
złożyć Zamawiającemu ofertę zawierającą:  

a) formularz oferty (sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ) 
sporządzony, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej, opatrzonej 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym; 

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

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

d) zobowiązanie podmiotu trzeciego albo inny dokument służący wykazaniu udostępnienia 
wykonawcy potencjału przez podmiot trzeci zgodnie z pkt 9.3. SIWZ, jeżeli Wykonawca 
wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach lub 
sytuacji innych podmiotów;  

e) JEDZ jako własne oświadczenie Wykonawcy sporządzone, pod rygorem nieważności, w 
postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym; 

f) JEDZ dla każdego z podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega, sporządzony, 
pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym, o ile Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów; 

g) JEDZ dla każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
sporządzony, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej opatrzonej 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w przypadku wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia; 

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

13.7.  Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów, art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1010 ze zm.), wówczas informacje te muszą 
być wyodrębnione w formie osobnego pliku i złożone zgodnie z zasadami opisanymi w pkt 
10.9. lit c) SIWZ. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne z SIWZ 
przygotowanie w/w pliku przez Wykonawcę. Stosowne zastrzeżenie Wykonawca winien 
złożyć na formularzu oferty (załącznik nr 2 do SIWZ) oraz powinien wykazać, że 
zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. W przeciwnym razie cała 
oferta zostanie ujawniona na wniosek każdej zainteresowanej osoby. 

13.8. 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. 
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13.9. 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 10.9 lit e) i f) SIWZ.  

13.10. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę. Wycofanie 
oferty musi zostać dokonane zgodnie z zasadami opisanymi w pkt 10.9. lit e) i f) SIWZ. 

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

14. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

14.1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem platformy 
zakupowej, adres: https://platformazakupowa.pl/pn/dglp_warszawa do dnia 14 lutego 2020 
r. godz. 10.00. 

14.2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 14 lutego 2020 r. o godz. 10.30 za pośrednictwem platformy 
zakupowej, w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, ul. Grójecka 127, pokój nr 211, II 
piętro. 

14.3. Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w otwarciu ofert. 

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

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

14.6. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje, o 
których mowa w pkt 14.4. i 14.5. SIWZ. 

14.7.  Ofertę wniesioną w inny sposób niż wskazany w pkt. 14.1. lub wniesioną po terminie 
składania ofert zwraca się po upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołania. 
Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o złożeniu oferty po terminie. 

15. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

15.1. Wykonawca zobowiązany jest podać w ofercie łączną cenę za wykonanie usług objętych 
częścią, na którą składa ofertę. 

15.2. Cenę należy podać w złotych w kwocie brutto w odniesieniu do całego przedmiotu 
zamówienia, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zgodnie z matematycznymi 
zasadami zaokrągleń).  

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

15.4. Wykonawca, składając ofertę, obowiązany jest poinformować Zamawiającego, 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 wskazując ich 
wartość bez kwoty podatku. Brak wskazania w formularzu oferty 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. 
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16. KRYTERIA ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT 

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

L.p. Nazwa kryterium Waga 

1 Cena brutto 60% 

2 Przedłużenie okresu działania Leśnej Bazy Lotniczej (LBL) 30% 

3 Termin uruchomienia Leśnej Bazy Lotniczej (LBL) 10% 

 

16.2. W kryterium Cena brutto maksymalną liczbę punktów (60 punktów) otrzyma oferta o 
najniższej cenie całkowitej brutto, zgodnie ze wzorem: 

                                                                       najniższa zaoferowana cena brutto 

          Liczba przyznanych punktów = ----------------------------------------------------  x 60 pkt 

                                                                           cena ocenianej oferty brutto 

16.3.    Punkty w tym kryterium zostaną obliczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

16.4.  W kryterium Przedłużenie okresu działania Leśnej Bazy Lotniczej (LBL) oferta może   
otrzymać maksymalnie 30 punków. Wykonawca może zadeklarować w ofercie przedłużenie 
okresu działania LBL w przedziale od 1 (jednego) do 10 (dziesięciu) dni. Za każdy dzień 
przedłużenia działania LBL oferta otrzyma 3 (trzy) punkty (uwaga: w przypadku, gdy 
Wykonawca nie złoży w ofercie deklaracji dotyczącej przedłużenia okresu działania LBL – 
oferta otrzyma 0 (zero) punktów. 

16.5.  W kryterium Termin uruchomienia Leśnej Bazy Lotniczej (LBL) oferta może otrzymać 
maksymalnie 10 punktów. Oferta otrzyma 10 punktów, gdy Wykonawca zadeklaruje w 
ofercie termin uruchomienia LBL w przedziale 1 – 4 dni od dnia otrzymania wezwania do jej 
uruchomienia. Oferta otrzyma 5 punktów, gdy wykonawca zadeklaruje w ofercie termin 
uruchomienia LBL w przedziale 5-7 dni od dnia otrzymania wezwania do jej uruchomienia 
Oferta otrzyma 0 (zero) punktów, gdy wykonawca zadeklaruje w ofercie termin 
uruchomienia LBL w przedziale 8-10 dni od dnia otrzymania wezwania do jej uruchomienia 
(uwaga: Zamawiający nie dopuszcza terminu uruchomienie LBL dłuższego niż 10 dni). 

16.6.  Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która uzyskała największą sumę 
punktów uzyskanych w wyżej wymienionych kryteriach oceny ofert. Oferta może uzyskać 
maksymalnie 100 punktów. 

16.7.  Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 
przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych 
ofert wybierze ofertę z niższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, 
Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie 
określonym ofert dodatkowych. 

16.8.  Z uwagi na postanowienia art. 91 ust. 3a ustawy, jeżeli złożono ofertę, której wybór 
prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami 
o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do 
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć 
zgodnie z tymi przepisami. 

16.9.  W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez 
Wykonawcę wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. 
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17. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO 
WYBORZE OFERT W CELU ZAWARCIA UMOWY 

17.1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 
najkorzystniejsza. 

17.2. Zawarcie umowy nie wymaga od Wykonawcy spełnienia dodatkowych formalności, z 
zastrzeżeniem pkt. 17.3. 

17.3. Przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawca, którego oferta 
została wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu 
umowę konsorcjum, jeżeli zamówienie będzie realizowane przez wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

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

18.1.  Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 
Zamawiającego przepisów ustawy, przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z 
przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na 
podstawie ustawy. 

18.2.  Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności 
zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w sposób 
określony w art. 180 ust. 5 zd. drugie ustawy, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały 
przesłane w inny sposób. 

18.3.  Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia 
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia na stronie internetowej. 

18.4.  Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 18.2 i 18.3 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. 

18.5.  Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci 
papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym 
podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

18.6.  Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do 
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed 
upływem tego terminu. 

18.7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania 
odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego 
właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za 
pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia 
orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.  

 

19.   ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY  

              Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
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20.  KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

 20.1. Stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych osobowych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04 maja 2016 r., str. 1 – dalej: „RODO”) 
Zamawiający informuje, iż administratorem danych osobowych jest Dyrekcja Generalna 
Lasów Państwowych, ul. Grójecka 127, 02-124 Warszawa, tel.  22 58 98 100, faks. 22 58 
98 171, e-mail: sekretariat@lasy.gov.pl . 

 

 20.2. Zamawiający przetwarza dane osobowe zebrane w niniejszym postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym 
rozpowszechnianiem.  

 

 20.3. Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO w celu 
umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale VI ustawy, 
do upływu terminu do ich wniesienia.  

 

 20.4. Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 10 RODO mogą być 
dopuszczone wyłącznie osoby posiadające upoważnienie. Osoby dopuszczone do 
przetwarzania takich danych są obowiązane do zachowania ich w poufności. 

 20.5. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
związanym z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego oraz jego rozstrzygnięciem, jak również, jeżeli nie ziszczą się przesłanki 
określone w art. 93 ust. 1 ustawy – w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego oraz jej realizacji, a także udokumentowania postępowania o udzielenie 
zamówienia i jego archiwizacji. 

 20.6. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym dokumentacja 
postępowania zostanie udostępniona w oparciu o art. 8-8a oraz 96 ust. 3-3b ustawy. 

 20.7. Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, 
przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 
a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas 
trwania umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

 20.8. Niezależnie od postanowień pkt 20.7. powyżej, w przypadku zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego, dane osobowe będą przetwarzane do upływu okresu 
przedawnienia roszczeń wynikających z umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

 20.9. Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o 
udzielenie zamówienia mogą zostać przekazane podmiotom świadczącym usługi 
doradcze, w tym usługi prawne, i konsultingowe,  

 20.10. Stosownie do art. 22 RODO, decyzje dotyczące danych osobowych nie będą 
podejmowane w sposób zautomatyzowany. 

 20.11. Osoba, której dotyczą pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania 
dane osobowe, ma prawo: 

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

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

c) do żądania od Zamawiającego – jako administratora, ograniczenia przetwarzania danych 
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy 
czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu 
ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu 
publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego; prawo to nie ogranicza 
przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego; 

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

 20.12. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w 
przepisach Ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych określa Ustawa. 

 20.13. Osobie, której dane osobowe zostały pozyskane przez Zamawiającego w związku z 
prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie 
przysługuje: 

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

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

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

21.   ZAŁĄCZNIKI 

1. Informacje o częściach zamówienia – opis przedmiotu zamówienia. 

2. Formularz oferty. 

3. Wzór umowy. 

4. Jednolity europejski dokument zamówienia. 

5. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. 

6. Instrukcja dla wykonawców platformazakupowa.pl. 


