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1. DANE ADRESOWE ZAMAWIAJĄCEGO 

1. Zamawiający: 

Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe  

Nadleśnictwo Leżajsk, ul. Tomasza Michałka 48, 37-300 Leżajsk, siedziba Nadleśnictwa: Leżajsk 

reprezentowane przez mgr inż. Zenona Szkamruka - Nadleśniczego 

 (dalej: „Zamawiający”) zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego prowadzonym w trybie podstawowym, zgodnie z wymaganiami określonymi w 

niniejszej specyfikacji warunków zamówienia (dalej: „SWZ” lub „specyfikacja”). 

2. Dane kontaktowe: 

Numer telefonu: 17 242 61 45 

Adres poczty elektronicznej (e-mail): lezajsk@krosno.lasy.gov.pl  

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: 

https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_lezajsk  

Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_lezajsk  

Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz 
inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie 
zamówienia: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_lezajsk  

 

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129, 

ze zm. - dalej: „ustawa” lub „Pzp”) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy, w trybie 

podstawowym, o którym mowa w art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp, w którym w odpowiedzi na 

ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani Wykonawcy, a 

następnie Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę bez przeprowadzenia negocjacji. 

2. W sprawach nieuregulowanych ustawą zastosowanie znajdują przepisy ustawy z dnia 23 

kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 366) zwanej dalej „Kodeksem 

cywilnym” lub „KC” oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2021 r. 

poz. 2351). 

3. Postępowanie na przedmiotowe roboty budowalne prowadzone jest z uwzględnieniem 

przepisów właściwych dla zamówień klasycznych o wartości mniejszej niż progi unijne 

określone w przepisach wskazanych w art. 3 ust. 1 ustawy Pzp. 

4. Postępowanie zostanie sfinansowane z środków własnych Zamawiającego. 

5. Postępowanie, którego dotyczy niniejsza SWZ oznaczone jest znakiem: S.270.1.4.2022 

Wykonawcy zobowiązani są do powoływania się na podane oznaczenie we wszelkich 

kontaktach z Zamawiającym. 

6. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia i inne 

dokumenty sporządzane w postępowaniu, jak również umowa w sprawie zamówienia 

publicznego sporządzone będą w języku polskim. 

mailto:lezajsk@krosno.lasy.gov.pl
https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_lezajsk
https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_lezajsk
https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_lezajsk
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3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ WYMAGANIA DOTYCZĄCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

Przedmiot zamówienia 

1. Nazwa przedmiotu zamówienia:  

„Budowa budynku kancelarii Leśnictwa Mołynie” 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na realizacji w/w 

zadania inwestycyjnego oraz zapewnienie gwarancji i rękojmi na wykonane prace. 

 

2. Ogólne dane techniczne obiektu: 

Opis przedmiotu zamówienia: 

Budynek biurowy - kancelaria, wolnostojący, parterowy, niepodpiwniczony, bryła budynku 

zwarta, szkieletowa, drewniana.  

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego: 

Budynek biurowy - kancelaria leśnictwa 

Kategoria obiektu budowlanego: XVI 

Nr. Nazwa pomieszczenia  Powierzchnia [m2] 

1 wiatrołap z poczekalnią  7,60 

2 toaleta  5,92 

3 pomieszczenie gospodarcze  4,41 

4 pomieszczenie biurowe  18,46 

5 aneks kuchenny (pom. socjalne)  4,10 

Razem powierzchnia użytkowa: 40,49 

Charakterystyczne parametry budynku: 

Powierzchnia zabudowy - 55,2 m2,  

Powierzchnia użytkowa - 40,49 m2,  

Kubatura - 275 m3, 

Szerokość budynku - 8,15 m, 

Długość budynku - 6,09 m, 

Wysokość - 5,57 m, 

Dach wielospadowy - 35° 

Opis budynku: 

Budynek zaprojektowany w technologii szkieletowej drewnianej. Projektuje się fundamenty 

wykonane z bloczków betonowych na zaprawie cementowej. Wykonawca ma możliwość 

zmiany technologii wykonania fundamentów na zbrojoną płytę fundamentową. Izolacja 
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przeciwwilgociowa pionowa ścian fundamentowych bitumiczna z emulsji asfaltowej, izolacja 

cieplna z płyt styropianowych XPS. Główną konstrukcję nośną ściany stanowić będą oczepy, 

podwaliny oraz słupy wykonane z drewna iglastego struganego sosnowego klasy C24. 

Drewno zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i ogniem. Poszycie ścian 

szkieletowych z płyt OSB-3 ognioodpornych, gr. 23 mm zaizolowanych wełną mineralną. 

Elewacja budynku wykonana z desek drewnianych układanych pionowo na ruszcie, typu 

thermojesion oraz płytki klinkierowej elewacyjnej. Cokół budynku wykonany z tynku 

silikonowego. Drzwi zewnętrzne i wewnętrzne oraz okna drewniane. Parapety wewnętrzne z 

materiałów syntetycznych, zewnętrzne stalowe. Posadzki betonowe wykończone płytkami 

typu „gres” układanymi na kleju. Dach wielospadowy o kącie nachylenia połaci 35°, pokryty 

blachą stalową lub alternatywnie aluminiową na rąbek stojący. Więźba dachowa 

zaprojektowana z wiązarów prefabrykowanych. Rynny i rury spustowe wykonane z blachy 

powlekanej ocynkowanej. Jako źródło ogrzewania w budynku zaprojektowano kominek z 

dystrybucją gorącego powietrza i alternatywnie grzejniki elektryczne. Wokół budynku opaska 

wykonana z kostki brukowej. Przed budynkiem zaprojektowano miejsca postojowe dla 

pojazdów mechanicznych oraz ogrodzenie budynku panelowe wraz z dwiema bramami 

wjazdowymi i furtką. 

 

Budynek wyposażony będzie w instalacje: 

1. Wodociągową, elektryczną - woda i energia elektryczna na warunkach uzyskanych od 

dysponentów sieci. 

2. Kanalizacyjną - ścieki odprowadzane będą do przydomowej oczyszczalni ścieków, 

3. Instalację OZE - instalacja fotowoltaiczna o mocy 3 kW zamontowana na konstrukcji 

wsporczej na gruncie  

 

W ramach inwestycji planuje się również budowę wiaty na drewno oraz ogrodzenia wg. 

poniższego opisu:  

 

Wiata na drewno o wymiarach: dł. 5 m, szer. 2,5 m, wys. 2,2 m. Wiata o konstrukcji 
drewnianej wykonana z drewna iglastego, posadowiona na zbrojonych stopach betonowych 
(0,4x0,4x1,0). Konstrukcję nośną wiaty stanowią drewniane słupy (kantówka o wym. 10x10). 
Wiata podzielona na 1 boks o dł. 3 m i szer. 2 m oraz jedno pomieszczenie o dł. 2 m i szer. 2,5 
m. Podłoga wiaty wykonana z desek struganych o szer. 15 cm i gr. 5 cm mocowanych 
ażurowo do podwalin o wym. 10x10. Podłoga każdego segmentu wiaty wzmocniona dwiema 
belkami o dł. 2 mx2 szt. i 2,5 mx2 szt. (wym. 10x10) mocowanymi poprzecznie do podwalin. 
Ściany działowe i boczne zabudowane ażurowo deskami struganymi o szer. 15 cm i gr. 2,5 
cm. Odstęp pomiędzy deskami 10 cm. Pomieszczenie o dł. 2 m w deskowaniu pełnym 
wyposażone w drzwi wejściowe drewniane pełne o szer. 1 m i wys. 2 m zamykane na klucz. 
Dach dwuspadowy z okapem min 0,5 m (krokwie o wym. 5x10, łaty o wym. 2x3, miecze o 
wym. 5x10) kryty blachą stalową na rąbek stojący, (zastosowana membrana dachowa - folia), 
wyposażony w rynny (z PCV, ø125 mm) i rury spustowe (z PCV, ø100 mm). Wiata dwukrotnie 
malowana drewnochronem (kolor do wyboru przez Zamawiającego). 

Ogrodzenie panelowe wykonane z gotowych elementów. Panel ocynkowany, kolor RAL 

7016, o wymiarach 153x250 cm, gr. drutu 4 mm. Słupki ogrodzeniowe o wym. 60x40 mm. 
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Pomiędzy słupkami podmurówka betonowa prefabrykowana gładka o wym. 30x250 cm. 

Ogrodzenie wyposażone w 2 bramy systemowe panelowe, jedna przesuwna o szer. 4,5 m, 

druga dwuskrzydłowa o szer. 4 m oraz furtkę wejściową o szer. 1 m.  

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, specyfikacje 

techniczne wykonania i obioru robót, przedmiary robót, które stanowią załączniki do 

niniejszej SWZ (załączniki nr 12-13 do SWZ). 

3. Jakość wykonanych robót budowlanych 

1)  Wykonawca jest zobowiązany do realizacji przedmiotu zamówienia stosując, przepisy 

prawne i normy związane z wykonaniem zamierzenia budowlanego: 

- Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z 

późm. zm.), 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r., poz. 2351 z póżn. zm.), 

- Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. z 2022 r., poz. 84 z późn. zm.), 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2021 r., poz. 1098 z późn. 

zm.), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 kwietnia 2011 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2019 

r., poz. 831) 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz.U. z 2003 r., nr 169 poz., 

1650 z późn. zm.), 

- Normy Polskie i ISO i normy związane oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie 

normy UE w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. 

W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, oprócz przepisów prawa obowiązujących na 

terenie Rzeczypospolitej Polskiej Wykonawca będzie obowiązany do stosowania i 

przestrzegania obowiązków i zasad wynikających z niżej wymienionych dokumentów:  

Wymagania ustawy Prawo budowlane i innych ustaw, rozporządzeń polskich i rozporządzeń 

unijnych, Polskich Norm oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej, zapewniając 

bezpieczne i higieniczne warunki pracy, w tym dla użytkowników obiektów oraz zgodnie z 

zasadami, kryteriami i standardami zrównoważonej gospodarki leśnej PEFC. 

Dokumenty wskazane powyżej są dostępne na stronie internetowej pod adresem: 

http://isap.sejm.gov.pl/ 

2)  Wykonawca zobowiązany będzie do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki 

działalności w zakresie: 

- organizacji robót, 

- zabezpieczenia osób trzecich, 

http://isap.sejm.gov.pl/
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- ochrony środowiska, 

- warunków bhp, 

- warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego związanego z wykonywaniem stanowiska, 

- zabezpieczenia terenu robót, 

- zabezpieczenia ciągów komunikacyjnych przyległych do terenu robót od następstw 

prowadzonych robót. 

3)  Przedmiot zamówienia zostanie wykonany z materiałów Wykonawcy. Wyroby budowlane 

stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych mają spełniać wymagania polskich 

przepisów prawa, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one 

prowadzone do obrotu zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych i posiadają odpowiednie  

parametry. 

4) Zamawiający przewiduje bieżące kontrole wykonywania robót. W celu zapewnienia 

współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonanych robót, Zamawiający powierzy 

obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego osobie posiadającej odpowiednie 

uprawnienia budowlane. 

5)  Kontroli w szczególności będą podlegały: 

- stosowane wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich 

dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w projekcie, 

- wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie, 

- jakość i dokładność wykonania prac, 

- sposób wykonania przedmiotu umowy w aspekcie zgodności wykonania z dokumentacją 

projektową i umową. 

Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania i utrzymania w stanie nadającym się do 

użytku oraz późniejszej likwidacji wszystkich robót tymczasowych niezbędnych do realizacji 

przedmiotu zamówienia. Wykonanie robót tymczasowych Zamawiający nie będzie opłacał 

odrębnie, Wykonawca jest zobowiązany wliczyć je w koszt zaoferowanej ceny. 

6)  Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów: 

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu (w trakcie wykonywania robót), 

- odbiór częściowy robót, 

- odbiór końcowy robót (przekazanie Zamawiającemu gotowego obiektu), 

- odbiór pogwarancyjny. 

7)  Wykonawca będzie zobowiązany do uprzątnięcia pozostałości po realizacji przedmiotu 

zamówienia z obiektu oraz pozostałych odpadów po działalności własnej (śmieci, pustych 

opakowań, zużytych elementów maszyn, urządzeń, itp.). 

8) Do obowiązków Wykonawcy należy wyposażenie swoich pracowników oraz sprzętu w 

stosowne oznakowanie umożliwiające identyfikację w czasie prowadzenia prac.  
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9) W przypadku, gdy w jednym miejscu będą wykonywane roboty przez pracowników 

Wykonawcy i Podwykonawcy, pracodawcy ci zobowiązani są do wyznaczenia koordynatora 

wykonania robót w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykonawca zapozna swoich 

pracowników i podwykonawców z informacjami dotyczącymi zagrożeń zawartymi w 

załączniku - „Informacja o zagrożeniach”. 

4. Lokalizacja:  

Miejscowość Gmina 
 

Nr działki ewidencyjnej 
 

Piskorowice 
37-300 Leżajsk 

Leżajsk 
 

1896/3 
 

 

5. Rodzaj zamówienia - roboty budowlane. Oznaczenie według Wspólnego Słownika Zamówień 

CPV: 45000000-7 (Roboty budowlane) 

6. Wykonawca zrealizuje przedmiot zmówienia przy użyciu materiałów własnych.  

Wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, mają spełniać 

wymagania polskich przepisów prawa, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty 

potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawą o wyrobach 

budowlanych i posiadają odpowiednie parametry. 

Wizja lokalna 

7. Wykonawcy mogą, przed upływem terminu składania ofert, dokonać wizji lokalnej celem 

sprawdzenia warunków na placu budowy, warunków związanych z wykonaniem robót 

będących przedmiotem postępowania oraz celem uzyskania dodatkowych informacji 

koniecznych i przydatnych do przygotowania oferty. Zainteresowani odbyciem wizji lokalnej 

Wykonawcy powinni skontaktować się z Zamawiającym drogą e-mail: 

lezajsk@krosno.lasy.gov.pl do dnia: 20.06.2022 r. 

8. Zamawiający przewiduje możliwość zgłaszania w toku wizji lokalnej lub bezpośrednio po niej 

wniosków o wyjaśnienia treści SWZ. Na zawarte w nich pytania zostaną przez Zamawiającego 

udzielone odpowiedzi. Zarówno pytania, bez wskazywania źródeł zapytań, jak i odpowiedzi 

zostaną zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania.  

9. Jeżeli w związku zadanymi pytaniami zajdzie konieczność zmiany treści SWZ, to Zamawiający 

dokona takiej zmiany i informacje o tym zamieści na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania. Jeżeli zmiana ta spowoduje konieczność zmiany treści ogłoszenia, to 

Zamawiający dokonana takiej zmiany i zamieści o tym informację na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania oraz zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP. 

Przedmiotowe środki dowodowe 

10. Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków 

dowodowych.  

 

 



8 

Rozwiązania równoważne 

11. W przypadku użycia w SWZ odniesień do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych 

i systemów referencji technicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne 

opisywanym. 

Użycie w SWZ znaków towarowych oznacza, że zostały one podane przykładowo i określają 

jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Wykonawca 

może zastosować materiały lub urządzenia równoważne, lecz o parametrach jakościowych nie 

gorszych niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia, których zastosowanie nie wpłynie 

negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie przyjętych rozwiązań, stanowiących kryteria 

równoważności. Wykonawca, który zastosuje materiały lub urządzenia równoważne, będzie 

obowiązany wykazać, że zastosowane przez niego materiały lub urządzenia spełniają 

wymagania określone przez Zamawiającego. 

Zgodnie z art. 101 ust 5 ustawy Pzp wykonawca, który powołuje się na rozwiązania 

równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały spełniają 

wymagania określone przez zamawiającego. W takim przypadku wykonawca musi przed 

zastosowaniem danego rozwiązania na etapie realizacji zamówienia przedstawić 

zaproponowane rozwiązanie do akceptacji zamawiającego proponowane rozwiązania 

równoważne przedkładając w tym celu foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne 

materiałów równoważnych, aby zamawiający mógł sprawdzić czy odpowiadają one 

wymaganiom postawionym w dokumentacji projektowej. Zaoferowane materiały równoważne 

muszą odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów opisanych w SWZ. 

Wymogi dotyczące zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 

12. Zgodnie z art. 95 ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących roboty budowalne 

związane z realizacją przedmiotu zamówienia: 

1) Operatorzy (kierowcy) sprzętu niezbędnego do przeprowadzenia prac objętych 

zamówieniem,  

2) pracowników zatrudnionych bezpośrednio przy wykonywaniu prac fizycznych/budowlanych.  

Zamawiający nie wymaga, by na podstawie umowy o pracę zatrudniony był Wykonawca lub 

podwykonawca(y), będący osobą fizyczną, prowadzącą działalność gospodarczą, także w 

formie spółki cywilnej. Wymóg zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę, w dalszej 

części niniejszej SWZ oraz w pozostałych dokumentach dotyczących przedmiotowego 

zamówienia publicznego jest określany także jako: „obowiązek zatrudnienia”. 

Wymóg ten nie dotyczy również osób wykonujących, zgodnie z art. 12 ustawy Prawo 

budowlane, czynności obejmujące projektowanie i kierowanie budową lub robotami 

budowlanymi w różnych branżach, które mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające 

uprawnienia budowlane, czyli pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. 

Projektowanie, kierowanie budową lub robotami budowlanymi wymaga samodzielności i nie 

może być wykonywane pod niczyim kierownictwem, nie ma zatem charakteru pracy w 

rozumieniu powołanych powyżej przepisów. Osoby wykonujące samodzielne funkcje 

techniczne w budownictwie są odpowiedzialne za wykonywanie tych funkcji zgodnie 
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z przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz za należytą starannością w wykonywaniu 

pracy, jej właściwą organizację, bezpieczeństwo i jakość. 

Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca przedłoży oświadczenie o wypełnieniu 

powyższego obowiązku. 

13. Zamawiający informuje, że każdorazowo na jego żądanie, w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu kopii umów o 

pracę zawartych przez Wykonawcę lub Podwykonawcę z osobami realizującymi przedmiot 

zamówienia, których dotyczy ust. 12, zanonimizowanych w sposób zapewniający ochronę 

danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 

ochronie danych osobowych (w szczególności bez wynagrodzenia, numerów PESEL, numerów 

dokumentów tożsamości oraz adresów ich zamieszkania). Imię i nazwisko pracownika nie 

podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i 

wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. 

Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii umów zawartych przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę z osobami, o których mowa w ust. 12, w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia tych osób na 

podstawie umowy o pracę. 

14. Szczegółowe zasady kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 95 

ustawy Pzp i w ust. 13 niniejszej SWZ oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, 

zawierają postanowienia umowy (wzór umowy stanowi załącznik nr 10 do SWZ). 

Podwykonawstwo 

15. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy. W takim 

przypadku Wykonawca jest zobowiązany do wskazania w ofercie tych części zamówienia, 

których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom oraz do podania nazw ewentualnych 

Podwykonawców, jeżeli są już znani.  

16. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca 

lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na 

którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

Regulację zawartą w rozdziale 5 ust. 9 SWZ (art. 122 Pzp) stosuje się odpowiednio. 

17. Zamawiający może badać, czy nie zachodzą wobec Podwykonawcy niebędącego podmiotem 

udostępniającym zasoby podstawy wykluczenia. Wykonawca na żądanie Zamawiającego 

przedstawia oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału 

w postępowaniu lub podmiotowe środki dowodowe dotyczące tego Podwykonawcy.  

Jeżeli wobec tego Podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca w terminie 

określonym przez Zamawiającego zobowiązany jest zastąpić tego Podwykonawcę pod rygorem 

niedopuszczenia Podwykonawcy do realizacji części zamówienia. 

18. Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom, nie zwalnia Wykonawcy 

z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 
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Finansowanie realizacji zamówienia 

19. Zamawiający przewiduje zapłatę wynagrodzenia z częściach. Zamawiający nie przewiduje 
udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.  

Wymagania związane z realizacją zamówienia 

20. Wymagania stawiane Wykonawcy: 

1) Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z Ustawą z 

dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r., poz. 2351, ze zm.); dalej: „ustawa 

Prawo budowlane”, sztuką budowlaną, obowiązującymi normami, w tym Polskimi 

Normami, projektem oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej, zapewniając 

bezpieczne i higieniczne warunki pracy, w tym dla użytkowników obiektów oraz zgodnie z 

zasadami, kryteriami i standardami zrównoważonej gospodarki leśnej PEFC, 

2) ustalenia i decyzje dotyczące realizacji zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego 

z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy, tj. z kierownikiem budowy, 

3) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę 

podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. 

21. Wykonawca jest odpowiedzialny za wady robót budowlanych z tytułu gwarancji przez okres 

………………. miesięcy (min. 36 - max. 60 miesięcy), jednakże to Wykonawca wskazuje w 

ofercie okres gwarancji. Gwarancja liczona jest od dnia końcowego odbioru robót 

budowlanych bez usterek. Warunki gwarancji są szczegółowo opisane w załączniku nr 11 do 

SWZ - Karta Gwarancji. 

Informacje dodatkowe 
22. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Zamawiający nie dokonał 

podziału zamówienia na części ponieważ roboty budowlane objęte przedmiotem zamówienia 

stanowią nierozerwalną całość. Oferty niezawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia 

zostaną odrzucone. 

23. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień podobnych, o których mowa w 
art. 214 ust. 1, pkt. 7 ustawy Pzp. Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień, 
o których mowa w art. 441 ust. 1 ustawy Pzp dalej („Opcja”). 

24.  Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych. Zamawiający 
nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu 
zakupów. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych, ofert 
równoważnych, ofert częściowych. 

25.  Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 

elektronicznej. 

26.  Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

27.  Zamawiający nie przewiduje zwrotów kosztów udziału w postępowaniu. 

 

4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

1. Wszystkie prace wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia należy wykonać w terminie:                      

7 miesięcy od daty zawarcia umowy. 
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2.    W terminie do: 31.12.2022 r. Zamawiający wymaga realizacji przedmiotu zamówienia na 

wartość: 400 000.00 zł netto 

3. Zamawiający dokona protokolarnego przekazania placu budowy w ciągu 7 dni roboczych od 

dnia podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

 

5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz 

spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu. 

2.  W zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o 

ile wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie 

opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu. 

3. W zakresie sytuacji finansowej. 

1) W zakresie sytuacji finansowej 

Warunek w odniesieniu do sytuacji finansowej, zostanie spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że 

dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytową nie mniejszą niż: 200 000.00 zł (słownie: 

dwieście tysięcy złotych i 00/100) 

4. W zakresie zdolności technicznej i zawodowej: 

1) W zakresie doświadczenia 

Wykonawca udokumentuje wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie 

ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, 

na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów dotyczących roboty 

budowlanej w zakresie podobnym do przedmiotu zamówienia - minimum jedna robota budowlana 

na wartość min. 400 000.00 zł brutto określających czy te roboty budowlane zostały wykonane 

należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa 

budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź 

inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a 

jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych 

dokumentów - inne dokumenty. Wykonawca nie może sumować wartości robót o mniejszym zakresie 

dla uzyskania wymaganej wartości porównywalnej. 

2) W zakresie osób skierowanych do realizacji zamówienia 

W zakresie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, warunek zostanie uznany 

za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej następującymi osobami:  

- 1 osobą lub osoby z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach 

objętych zamówieniem (uprawnienia konstrukcyjno-budowlane, elektryczne, sanitarne). 

Przez uprawnienia budowlane rozumie się uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie wydane na podstawie ustawy Prawo Budowlane oraz rozporządzenia 

Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie 

lub odpowiadające im inne ważne uprawnienia budowlane wydane na mocy wcześniej 
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obowiązujących przepisów. Jedna osoba może posiadać kilka rodzajów uprawnień. 

- co najmniej 4 osobami - pracownicy ogólnobudowlani (robotnik fizyczny). 

3) W zakresie dysponowania potencjałem technicznym 

Zamawiający nie stawia szczególnych warunków udziału w postępowaniu.  

5. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, Zamawiający może, na każdym etapie 

postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie 

przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów 

technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy 

może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.  

6. W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia 

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach 

tych Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te 

zdolności są wymagane.  

7. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, 

może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej 

podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi 

stosunków prawnych, z zastrzeżeniem, że w przypadku powoływania się na zasoby podmiotu 

udostępniającego zasoby celem wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu w 

zakresie doświadczenia, warunek określony w 5.4. ppkt. 1-3) SWZ co najmniej jeden z takich 

podmiotów lub wykonawca (a w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia - co jeden z takich wykonawców) powinien wykazać roboty budowlane 

o wartości stanowiącej co najmniej 50% łącznej wartości wymaganej w treści warunku. W 

odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających 

zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane, do realizacji, których te zdolności są 

wymagane.   

8. 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 5.4. powinni spełniać łącznie wszyscy 

Wykonawcy, z zastrzeżeniem, warunku opisanego w pkt 5.4. ppkt. 1). Działając na podstawie 

art. 117 ust. 1 PZP, w odniesieniu do warunku udziału w postępowaniu opisanego w pkt 5.4. 

ppkt. 1), Zamawiający wymaga, aby w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia, co najmniej jeden z takich wykonawców wykazał roboty  budowlane 

polegające na budowie/ przebudowie dróg o wartości stanowiącej co najmniej 50% łącznej 

wartości wymaganej w treści tego warunku. 

W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na 

zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te 

zdolności są wymagane. W przypadku, o którym mowa w pkt 5.4. ppkt. 1) SWZ, Wykonawcy 
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wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego 

wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy. 

9. Wykonawca, który polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, musi 

udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, faktycznie będzie dysponował zasobami 

tych podmiotów, w szczególności przedstawiając ich zobowiązanie do oddania mu do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.  

10. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby 

zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania 

warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznych lub zawodowych, a 

także zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały 

przewidziane względem Wykonawcy.  

11. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają 

spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego 

podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym 

przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że 

samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca nie może, po upływie 

terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających 

zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub 

sytuacji podmiotów udostępniających zasoby. 

12. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą 

„spełnia”/„nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach lub oświadczeniach 

złożonych przez Wykonawców. 

13. Podane przez Wykonawcę lub przez podmiot udostępniający zasoby, w celu wykazania 

spełniania warunków udziału w postępowaniu, wartości zrealizowanych robót budowlanych w 

walutach innych niż złoty polski (PLN) będą przeliczane na PLN w oparciu o średni kurs NBP 

obowiązujący w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu. Jeżeli w tym dniu kurs danej waluty 

nie był ogłaszany w NBP, obowiązuje kurs ogłoszony bezpośrednio przed dniem publikacji 

ogłoszenia o zamówieniu. Tabele kursów walut dostępne są pod następującym adresem 

internetowym: http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/Kursy/kursy.htm  

 

6. PODSTAWY WYKLUCZENIA 

1. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, wobec którego zachodzą obligatoryjne 

przesłanki wykluczenia określone w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, to jest Wykonawcę: 

1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: (art. 108 ust. 1 

pkt. 1 ustawy Pzp) 

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie 

przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu 

karnego, 

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego, 

c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46-48 ustawy z dnia 

http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/Kursy/kursy.htm
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25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2020 r., poz. 1133 oraz z 2021 r., poz. 2054) lub w 

art. 54 ust. 1 4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych 

specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U. z 2021 r., 

poz. 523, 1292, 1559 i 2054), 

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a 

Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia 

przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa 

w art. 299 Kodeksu karnego, 

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub 

mające na celu popełnienie tego przestępstwa, 

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 

ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy 

cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej (Dz.U. poz. 769), 

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, 

przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo 

przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu 

karnego, lub przestępstwo skarbowe, 

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 

powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego; 

2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki 

w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub 

komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym 

mowa w pkt. 1; (art. 108 ust. 1, pkt. 2 ustawy Pzp) 

3) 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; (art. 108 ust. 1, pkt. 3 ustawy Pzp) 

4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 

(art. 108 ust. 1, pkt. 4 ustawy Pzp) 

5) 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; (art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp) 



15 

6) jeżeli w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 ustawy 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 chyba że spowodowane tym 

zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie 

Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. (art. 108 ust. 1 pkt. 6 

ustawy Pzp) 

2. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania 

o udzielenie zamówienia. 

3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt. 1, 2 

i 5, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki: 

1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, 

wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez 

zadośćuczynienie pieniężne; 

2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub 

swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, 

aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub 

Zamawiającym; 

3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla 

zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, 

w szczególności: 

a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za 

nieprawidłowe postępowanie Wykonawcy, 

b) zreorganizował personel, 

c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli, 

d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, 

wewnętrznych regulacji lub standardów, 

e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za 

nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów. 

4. Zamawiający oceni, czy podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 5 wyżej, 

są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności 

czynu Wykonawcy. Jeżeli podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 5 wyżej, 

nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, Zamawiający wykluczy Wykonawcę. 

5. Wykluczenie Wykonawcy nastąpi zgodnie z art. 111 ustawy Pzp. 

6. Wykonawca zaangażowany w przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia podlega 

wykluczeniu z tego postępowania wyłącznie w przypadku, gdy spowodowane tym 

zaangażowaniem zakłócenie konkurencji nie może być wyeliminowane w inny sposób niż przez 

wykluczenie Wykonawcy z udziału w tym postępowaniu. Przed wykluczeniem Wykonawcy 

Zamawiający zapewni temu Wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego zaangażowanie 

w przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. 
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7. INFORMACJE O PODMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH I INNYCH DOKUMENTACH 

I OŚWIADCZENIACH 

1. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, 

jako dokument tymczasowo zastępujący podmiotowe środki dowodowe. 

1) Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć „Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu 

i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu”, w zakresie wskazanym przez 

Zamawiającego odpowiednio w rozdziale 6 ust. 1 oraz w rozdziale 5 ust. 2, ust. 3 i ust. 4 

SWZ. Oświadczenie to stanowić będzie dowód, potwierdzający brak podstaw wykluczenia, 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo 

zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe (wzór 

oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SWZ). 

2) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, „Oświadczenie 

o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu”, o którym 

mowa w pkt. 1), musi złożyć każdy z Wykonawców. Oświadczenia te mają potwierdzać brak 

podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w 

jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.  

3) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów 

udostępniających zasoby, przedstawia wraz z oświadczeniem o niepodleganiu wykluczeniu i 

spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, także „Oświadczenie o niepodleganiu 

wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu” podmiotu udostępniającego 

zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego 

zasoby. 

4) wypełniony kosztorys ofertowy na podstawie przedmiaru robót. 

2. Podmiotowe środki dowodowe składane wraz z ofertą. 

1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mają obowiązek dołączyć do 

oferty „Oświadczenie, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni 

Wykonawcy” - jeżeli w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 

zawodowych lub doświadczenia polegają na zdolnościach tych Wykonawców, którzy 

wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane 

(wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SWZ). 

2) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji finansowej podmiotów 

udostępniających zasoby, ma obowiązek złożyć wraz z ofertą, „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 – jeżeli w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 

zawodowych lub doświadczenia polegają na zdolnościach podmiotów udostępniających 

zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te 

zdolności są wymagane (wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 4 do SWZ). 

Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa wyżej, powinno 
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potwierdzać, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby 

gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określać w szczególności:  

a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;  

b) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów 

podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;  

c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego 

Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących 

wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane 

lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

Treść zobowiązania powinna bezspornie i jednoznacznie wskazywać na zakres 

zobowiązania innego podmiotu, określać, czego dotyczy zobowiązanie oraz w jaki sposób i 

w jakim okresie będzie ono wykonywane.  

3. Inne dokumenty i oświadczenia składane wraz z ofertą. 

1) W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego 

reprezentowania, Wykonawcy ma obowiązek złożyć odpis lub informację z Krajowego 

Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub 

innego właściwego rejestru.  

Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia powyższych dokumentów, jeżeli Zamawiający 

może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca 

wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów. 

2) Jeżeli w imieniu Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, podmiotu udostępniającego zasoby lub Podwykonawcy niebędącego 

podmiotem udostępniającym zasoby, działa osoba, której umocowanie do jego 

reprezentowania nie wynika z powyższych dokumentów, należy złożyć pełnomocnictwo lub 

inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu 

udostępniającego zasoby lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym 

zasoby. 

Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub w postaci cyfrowego odwzorowania 

dokumentu sporządzonego w postaci papierowej (elektronicznej kopii), poświadczonej za 

zgodność z oryginałem przez mocodawcę albo notarialnie. 

4. Podmiotowe środki dowodowe, które na wezwanie Zamawiającego zobowiązany będzie 

złożyć Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w wyznaczonym terminie, nie 

krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualne na dzień ich złożenia.  

1) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 

dotyczących sytuacji finansowej oraz zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający 

żąda:  

a) w zakresie sytuacji finansowej - Wykonawca wykaże, że dysponuje środkami 

finansowymi lub zdolnością kredytową nie mniejszą niż: 200 000.00 zł (słownie: 

dwieście tysięcy złotych i 00/100) 
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b) Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat 

(liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert), a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Należy wykazać roboty 

budowlanej w zakresie podobnym do przedmiotu zamówienia - minimum jedna robota 

budowlana na wartość min. 400 000.00 zł brutto 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, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty 

sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a 

jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych 

dokumentów - inne odpowiednie dokumenty - w zakresie niezbędnym do wykazania 

spełniania warunku udziału w postępowaniu, określonego w rozdz. 5 ust. 4. pkt 1) 

niniejszego SWZ (wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do SWZ); 

c) Wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, 

w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi - osoby z 

uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach objętych 

zamówieniem (uprawnienia konstrukcyjno-budowlane, elektryczne, sanitarne) wraz z 

informacjami na temat ich uprawnień oraz pracownikami ogólnobudowlanymi 

(pracownik fizyczny) w zakresie wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o 

podstawie do dysponowania tymi osobami - w zakresie niezbędnym do wykazania 

spełniania warunku udziału w postępowaniu, określonego w rozdz. 5 ust. 4. pkt. 2) 

niniejszego SWZ (wzór wykazu stanowi załącznik nr 6 do SWZ);  

d) Wykazu urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia 

publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami - w zakresie 

niezbędnym do wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu, określonego 

w rozdz. 5 ust. 4. pkt. 3) niniejszego SWZ (wzór wykazu stanowi załącznik nr 7 do SWZ). 

Uwaga! Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych 

lub usług wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz o którym mowa w lit. b), 

dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio 

uczestniczył.  

2) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający żąda:  

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy Pzp 

oraz art. 108 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o 

zamówienie publiczne tytułem środka karnego - sporządzonej nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed jej złożeniem;* 

b) oświadczenia Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp, o braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 

2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z 

innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenia o przynależności do 

tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi 

przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy 

kapitałowej (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 8 do SWZ); 
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c) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu 

o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie 

podstaw wykluczenia z postępowania, o których mowa w:  

1) art. 108 ust. 1 pkt. 3 ustawy,  

2) art. 108 ust. 1 pkt. 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie 

publiczne tytułem środka zapobiegawczego,  

3) art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami 

porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,  

4) art. 108 ust. 1 pkt. 6 ustawy,  

(wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 9 do SWZ). 

5. Podmiotowe środki dowodowe, które będzie zobowiązany złożyć Wykonawca, którego oferta 

zostanie najwyżej oceniona, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami 

Rzeczypospolitej Polskiej. Wykonawca zagraniczny zamiast:  

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w ust. 4 pkt. 2) lit. a) - składa 

informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku 

takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub 

administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w 

zakresie, o którym mowa w ust. 4 pkt. 2) lit. a) 

2) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się 

dokumentów, o których mowa w pkt 1), lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do 

wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1, pkt. 1, 2 i 4 ustawy Pzp, 

zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym 

odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do 

jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod 

przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 

nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub 

administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, 

właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.  

Dokumenty, o których mowa w pkt. 1), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed ich złożeniem.  

6. Podmiotowe środki dowodowe dotyczące podmiotów innych niż Wykonawca. 

1) Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na sytuacji finansowej i ekonomicznej oraz 

na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, 

przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w ust. 4 pkt. 2 lit. a) 

i lit. c), dotyczących tych podmiotów, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych 

podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania. 

2) Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia podmiotowych środków 

dowodowych, o których mowa w ust. 4 pkt. 2) lit. a) i lit. c), dotyczących podwykonawców 

niebędących podmiotami udostępniającymi zasoby, potwierdzających, że nie zachodzą 

wobec tych podwykonawców podstawy wykluczenia z postępowania. 



20 

3) Do podmiotów udostępniających zasoby oraz podwykonawców niebędących podmiotami 

udostępniającymi zasoby, mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, mają odpowiednie zastosowanie wymagania zawarte w ust. 5. 

7. Wezwanie do złożenia podmiotowych środków dowodowych. 

1) Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o 

udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania, w tym 

niezwłocznie po ich złożeniu, wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych 

podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia. 

2) Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe 

środki dowodowe nie są już aktualne, Zamawiający może w każdym czasie wezwać 

Wykonawcę lub Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych 

środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia. 

3) Zamawiający nie wezwie do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli będzie 

mógł je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności 

rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskaże w 

oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

dane umożliwiające dostęp do tych środków dowodowych. W takim przypadku 

Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę 

podmiotowe środki dowodowe.  

4) Jeżeli pobrane przez Zamawiającego, zgodnie z pkt. 3), podmiotowe środki dowodowe będą 

sporządzone w innym języku niż język polski, Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy 

przedstawienia ich tłumaczenia na język polski. 

5) Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które 

Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość 

i aktualność. W takim przypadku Zamawiający w celu potwierdzenia spełniania warunków 

udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia, korzysta z posiadanych środków 

dowodowych, o ile są one prawidłowe i aktualne. 

8. Uzupełnianie, poprawianie lub wyjaśnianie podmiotowych środków dowodowych. 

1) Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu 

warunków udziału w postępowaniu, podmiotowych środków dowodowych, innych 

dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu lub są one niekompletne lub 

zawierają błędy, Zamawiający wzywa Wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, 

poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że:  

a) oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu na jej złożenie, uzupełnienie lub 

poprawienie lub , 

b) zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.  

 Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe na wezwanie, o którym mowa wyżej, 

aktualne na dzień ich złożenia.  

2) Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia 
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o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub złożonych 

podmiotowych środków dowodowych lub innych dokumentów lub oświadczeń składanych 

w postępowaniu. 

3) Jeżeli złożone przez Wykonawcę oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu 

warunków udziału w postępowaniu lub podmiotowe środki dowodowe budzą wątpliwości 

Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do podmiotu, który jest w posiadaniu 

informacji lub dokumentów istotnych w tym zakresie dla oceny spełniania przez 

Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub braku podstaw wykluczenia, o 

przedstawienie takich informacji lub dokumentów. 

9. Dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników do SWZ, powinny 

być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści, w tym opisu kolumn i wierszy. 

10. Podmiotowe środki dowodowe sporządzone w języku obcym Wykonawca przekazuje wraz 

z tłumaczeniem na język polski. 

11. W zakresie nieuregulowanym w SWZ zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia Ministra 

Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków 

dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od 

wykonawcy (Dz.U. z 2020 r. poz. 2415). 

 

8. 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 

1. Komunikacja w niniejszym postępowaniu, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz 

przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, odbywa się 

przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

2. Komunikacja ustna jest dopuszczalna w odniesieniu do informacji, które nie są istotne, 

w szczególności nie dotyczą ogłoszenia o zamówieniu lub dokumentów zamówienia oraz ofert, 

o ile jej treść jest udokumentowana. 

3. Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami w niniejszym postępowaniu odbywa się 

przy użyciu platformy zakupowej Open Nexus - platformazakupowa.pl (dalej: „Platforma”): 

https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_lezajsk lub przy użyciu poczty elektronicznej: 

lezajsk@krosno.lasy.gov.pl  z zastrzeżeniem, że złożenie oferty, oświadczenia o niepodleganiu 

wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, a także innych oświadczeń lub 

dokumentów składanych wraz z ofertą następuje wyłącznie przy użyciu Platformy. 

4. Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące w szczególności logowania, składania ofert, 

składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, wysyłania i odbierania dokumentów 

elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz innych informacji 

przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Instrukcji korzystania z Platformy 

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje , w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców” 

oraz w Regulaminie korzystania z Platformy, dostępnym pod adresem: 

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

https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_lezajsk
mailto:lezajsk@krosno.lasy.gov.pl
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin
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Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

akceptuje warunki korzystania z Platformy określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie 

internetowej pod wskazanym wyżej linkiem, w zakładce „Regulamin” oraz uznaje go za 

wiążący, a ponadto powinien zapoznać się z Instrukcją składania ofert/wniosków dostępną pod 

wskazanym wyżej linkiem, i stosować do niej. 

5. Limit objętości plików lub spakowanych folderów w zakresie całej oferty, oświadczenia 

o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, a także innych 

oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą wynosi 10 plików lub spakowanych 

folderów (pliki można skompresować zgodnie z ust. 9), przy maksymalnej wielkości 

pojedynczego pliku 150 MB. Podczas komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB. 

6. Za datę złożenia oferty, oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków 

udziału w postępowaniu, a także innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą 

przyjmuje się datę ich złożenia na Platformie https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_lezajsk . 

Za datę przekazania wniosków, zawiadomień, dokumentów, oświadczeń lub ich kopii oraz 

innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na adres poczty elektronicznej 

Zamawiającego wskazany w pkt 3 lub złożenia na Platformie 

https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_lezajsk . 

7. Zamawiający, zgodnie z § 11 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. 

w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla 

dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452), niniejszym 

określa wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z udostępnianej przez 

Zamawiającego Platformy https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_lezajsk , tj.: 

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

2) 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, 

3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer 

minimalnie wersja 10 0., 

4) włączona obsługa JavaScript, 

5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf, 

6) Platforma działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej – kodowanie UTF8, 

7) oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny 

czas (hh:mm:ss) generowany według czasu lokalnego serwera synchronizowanego z 

zegarem Głównego Urzędu Miar. 

8. Ofertę oraz oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału 

w postępowaniu, składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci 

elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_lezajsk
https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_lezajsk
https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_lezajsk
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Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej 

w jednym ze wskazanych przez Zamawiającego formacie danych i opatrzona kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.  

Do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków 

udziału w postępowaniu oraz inne oświadczenia lub dokumenty składane wraz z ofertą 

(np. oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, które 

roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy, zobowiązanie 

podmiotu udostępniającego zasoby, pełnomocnictwa – jeżeli dotyczy), kosztorys ofertowy, w 

formie elektronicznej (postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym. 

9. Oferta, oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału 

w postępowaniu, a także inne oświadczenia lub dokumenty składane wraz z ofertą powinny 

być sporządzone 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 (t.j. 

Dz.U. z 2017 r. poz. 2247).  

Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym 

wskazaniem na .pdf.  

W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego 

z formatów: .zip, .7Z. Wśród formatów powszechnych a NIE występujących w rozporządzeniu 

występują: .rar .gif. bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane 

za złożone nieskutecznie.  

Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem 

zaufanym, który wynosi max 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w 

aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi max 5MB. 

Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, 

zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę 

na format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES. 

Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. 

Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem 

podpisywanym. 

Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy 

tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i 

kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików. 

Zamawiający zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował możliwość 

prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty. 

Zaleca się, aby komunikacja z wykonawcami odbywała się tylko na Platformie za 

pośrednictwem formularza “Wyślij wiadomość do zamawiającego”, nie za pośrednictwem 

adresu email. 

Osobą składającą ofertę powinna być osoba kontaktowa podawana w dokumentacji. 

Ofertę należy przygotować z należytą starannością dla podmiotu ubiegającego się o udzielenie 

zamówienia publicznego i zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu do zakończenia 
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przyjmowania ofert/wniosków. Sugerujemy złożenie oferty na 24 godziny przed terminem 

składania ofert/wniosków. 

Podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2 zamiast SHA1. 

Jeśli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcześniejsze podpisanie każdego 

ze skompresowanych plików. 

Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu. 

Zamawiający zaleca aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich 

podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików co 

równoważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty w postępowaniu. 

10. Do oferty należy dołączyć oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków 

udziału w postępowaniu oraz inne oświadczenia lub dokumenty składane wraz z ofertą, 

a następnie wraz z innymi plikami skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP). 

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 wraz z jednoczesnym 

zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz 

z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP). 

Na platformie w formularzu składania oferty znajduje się miejsce wyznaczone do dołączenia 

części oferty stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa. 

11. Wykonawca składa ofertę, oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków 

udziału w postępowaniu, a także inne oświadczenia, dokumenty składane wraz z ofertą na 

Platformie - za pośrednictwem Formularza do składania oferty lub wniosku dostępnego na 

https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_lezajsk , poprzez dołączenie załącznika.  

Ofertę należy złożyć w oryginale. Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w SWZ 

dokumenty. Po wypełnieniu Formularza składania oferty lub wniosku i załadowaniu wszystkich 

wymaganych załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”. Oferta lub 

wniosek składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym podpisem 

kwalifikowanym w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym.  

W procesie składania oferty za pośrednictwem platformy wykonawca powinien złożyć podpis 

bezpośrednio na dokumencie przesłanym za pośrednictwem Platformy. Złożenie podpisu na 

platformie na etapie podsumowania ma charakter nieobowiązkowy, jednak pozwala 

zweryfikować ważność podpisu przed złożeniem oferty. Za datę przekazania 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 

(szyfrowanie odbywa się automatycznie) i złożona.  

12. W Formularzu oferty oraz w stosownym miejscu formularza składania oferty lub wniosku na 

platformie (w trakcie składania oferty), Wykonawca zobowiązany jest podać adres e-mail, 

z wykorzystaniem którego prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. 

Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia Zamawiającego o zmianie podanego w 

ofercie adresu poczty elektronicznej. 

https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_lezajsk
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Ofertę, oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału 

w postępowaniu, a także inne oświadczenia lub dokumenty składane wraz z ofertą należy 

przygotować z należytą starannością i złożyć odpowiednio wcześnie (nawet na kilka godzin) 

przed upływem terminu składania ofert. 

13. Wykonawca, za pośrednictwem Platformy może przed upływem terminu do składania ofert 

zmienić lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców 

dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty znajduje się na stronie internetowej pod 

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

Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani 

wycofać złożonej oferty. 

14. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania i wycofania 

ofert): 

1) Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie 

oświadczeń, wniosków (innych niż wskazane w ust. 8.), zawiadomień oraz przekazywanie 

informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza 

dostępnego na Platformie na stronie danego postępowania. W korespondencji związanej z 

niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia 

opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych lub numerem postępowania 

wskazanym w SWZ. 

2) Zamawiający będzie również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty 

elektronicznej - za pomocą adresu e-mail Zamawiającego wskazanego w ust. 3 oraz adresu  

e-mail Wykonawcy wskazanego w formularzu oferty. 

3) Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub 

oświadczeń składane będą przez Wykonawcę za pośrednictwem Platformy i formularza 

„Wyślij wiadomość” znajdującego się na stronie danego postępowania, jako załączniki. 

Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, 

oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty 

elektronicznej, na wskazany w ust. 3 adres e-mail. 

15. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją 

korzystania z Platformy, w szczególności za sytuację, gdy Zamawiający zapozna się z treścią 

oferty przed upływem terminu składania ofert z powodu złożenia przez Wykonawcę oferty w 

zakładce „Wyślij wiadomość do Zamawiającego”. 

Uwaga! Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli nie została sporządzona lub przekazana w sposób zgodny 
z wymaganiami technicznymi oraz organizacyjnymi sporządzania lub przekazywania ofert przy użyciu 
środków komunikacji elektronicznej określonymi przez Zamawiającego (art. 226 ust. 1 pkt. 6 ustawy 
Pzp). 

 

9. ZASADY SPORZADZANIA I FORMA DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNYCH SKŁADANYCH 

W POSTĘPOWANIU 

1. Oferty, oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału 

w postępowaniu, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie Wykonawców wspólnie 

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
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ubiegających się o udzielenie zamówienia, które roboty budowlane, dostawy lub usługi 

wykonają poszczególni Wykonawcy oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, 

przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, sporządza się w postaci elektronicznej, 

w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 

17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne 

(Dz.U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320), z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych 

danych.  

2. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w ust. 1, przekazywane 

w postępowaniu, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych 

w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub jako tekst wpisany bezpośrednio 

do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej wskazanych 

przez Zamawiającego w rozdziale 8 SWZ. 

3. Dokumenty elektroniczne przekazuje się w postępowaniu przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej wskazanych przez Zamawiającego w rozdziale 8 SWZ. 

4. W przypadku gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu, przekazywane przy użyciu 

środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2020 r. poz. 1913), Wykonawca w celu utrzymania w 

poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku. 

5. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, lub dokumenty 

potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy, Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu udostępniającego 

zasoby lub Podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby zostały 

wystawione przez podmioty inne niż Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o 

udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub Podwykonawca (dalej 

„upoważnione podmioty”), jako dokument elektroniczny przekazuje się ten dokument.  

6. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, lub dokumenty 

potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione przez upoważnione 

podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego 

dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub 

podpisem osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w 

postaci papierowej.  

7. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, 

o którym mowa w ust. 6, dokonuje w przypadku:  

1) podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających umocowanie do 

reprezentowania - odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się 

o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub Podwykonawca, w zakresie 

podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów potwierdzających umocowanie do 

reprezentowania, które każdego z nich dotyczą;  

2) innych dokumentów - odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający się 

o udzielenie zamówienia w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.  
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8. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, 

o którym mowa w ust. 6, może dokonać również notariusz.  

9. Przez cyfrowe odwzorowanie należy rozumieć dokument elektroniczny będący kopią 

elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający zapoznanie się z tą treścią 

i jej zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału.  

10. Podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się 

o udzielenie zamówienia, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni 

Wykonawcy, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, niewystawione przez 

upoważnione podmioty, oraz pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i 

opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym.  

11. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia, które roboty budowlane, dostawy lub usługi 

wykonają poszczególni Wykonawcy, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, 

niewystawione przez upoważnione podmioty lub pełnomocnictwo, zostały sporządzone jako 

dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe 

odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego 

odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. 

12. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, 

o którym mowa w ust. 11, dokonuje w przypadku:  

1) podmiotowych środków dowodowych - odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub 

podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych, które każdego z nich 

dotyczą;  

2) oświadczenia Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, które 

roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy, lub 

zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby - odpowiednio Wykonawca lub 

Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia;  

3) pełnomocnictwa - mocodawca.  

13. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, 

o którym mowa w ust. 11, może dokonać również notariusz.  

14. W przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego w formacie 

poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest 

równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

Powyższe zasady wynikają z treści rozporządzenia z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu 

sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów 

elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452). 
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Uwaga! Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli nie została sporządzona lub przekazana w sposób 

zgodny z wymaganiami technicznymi oraz organizacyjnymi sporządzania lub przekazywania ofert 

przy użyciu środków komunikacji elektronicznej określonymi przez Zamawiającego (art. 226 ust. 1 

pkt. 6 ustawy Pzp). 

 

10. WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.  

2.    Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem  
terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynie do 
Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert.  

3. Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w ust. 2, przedłuży termin 

składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych Wykonawców 

z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia odpowiednio ofert.  

4. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynie w terminie, o którym mowa 

w ust. 2, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku 

przedłużenia terminu składania ofert.  

5. Ewentualne przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania 

wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.  

6. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępni, bez ujawniania źródła zapytania, 

na stronie internetowej prowadzonego postępowania.  

7. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, 

jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie 

Zamawiającego. 

8. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców. 

9. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 

zmienić treść SWZ.  

10. W przypadku gdy zmiana treści SWZ jest istotna dla sporządzenia oferty lub wymaga od 

Wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą treści SWZ i przygotowanie 

ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny na ich przygotowanie.  

11. Zamawiający poinformuje Wykonawców o przedłużonym terminie składania ofert przez 

zamieszczenie informacji na stronie internetowej prowadzonego postępowania, na której 

została udostępniona SWZ.  

12. Informację o przedłużonym terminie składania ofert Zamawiający zamieści w ogłoszeniu 

o zmianie ogłoszenia.  

13. Dokonaną zmianę treści SWZ Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania.  

14. W przypadku gdy zmiana treści SWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, 

Zamawiający zamieści w BZP ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. 

15. Osoby uprawnione przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami: 
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- w kwestiach formalnych P. Ewa Bosak, email: lezajsk@krosno.lasy.gov.pl, tel.: 17 242 06 01, 

- w kwestiach merytorycznych P. Marcin Pawłowski, e-mail: lezajsk@krosno.lasy.gov.pl, tel.: 

788 702 775. 

16. Jednocześnie Zamawiający informuje, że przepisy ustawy Pzp pozwalają na komunikację ustną 

jedynie w odniesieniu do informacji nieistotnych dla prowadzonego postępowania. A zatem 

niedopuszczalny jest jakikolwiek inny kontakt niż wskazany w niniejszym rozdziale SWZ 

(zarówno z Zamawiającym, jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się 

z Wykonawcami). 

 

11. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

1. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium 

w wysokości: 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych i 00/100) 

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia 

upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, gdy zawarto umowę (art. 98, 

ust. 1, pkt. 2 ustawy Pzp) albo unieważniono postępowanie (art. 98, ust. 1, pkt. 3 ustawy Pzp) 

oraz złożono wniosek o zwrot wadium (art. 98, ust. 2 ustawy Pzp).  

3. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących 

formach:  

1) pieniądzu;  

2) gwarancjach bankowych;  

3) gwarancjach ubezpieczeniowych;  

4) poręczeniach 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 (Dz.U. z 

2019 r. poz. 310, 836 i 1572). 

4. 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. 

5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy w Banku 

Spółdzielczym w Leżajsku nr rachunku 35 9187 0001 2001 0000 2352 0001 z dopiskiem na 

przelewie: „Budowa budynku kancelarii Leśnictwa Mołynie”. 

6. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na 

rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert (tj. przed 

upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 

7. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie pieniądza dokument 

potwierdzający dokonanie przelewu wadium został złożony wraz z ofertą. 

8. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 

9. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia Wykonawca przekazuje 

Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej. 

mailto:lezajsk@krosno.lasy.gov.pl
mailto:lezajsk@krosno.lasy.gov.pl
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10. Wadium wniesione w formie gwarancji lub poręczenia powinno w swej treści wskazywać 

Gwaranta/Poręczyciela, beneficjenta, termin obowiązywania, kwotę gwarancji oraz musi 

zawierać klauzulę o nieodwołalności oraz zapewnić bezwarunkową wypłatę przez Gwaranta 

(Poręczyciela) na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego pełnej kwoty. 

11. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium w wysokości określonej w ust. 1, w terminie 

określonym w ust. 2 lub w formie lub formach określonych w ust. 3, zostanie odrzucona. 

12. Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia 

wystąpienia jednej z okoliczności:  

1) upływu terminu związania ofertą;  

2) zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;  

3) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało 

rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego 

wniesienia.  

13. Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku 

zwróci wadium Wykonawcy:  

1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;  

2) którego oferta została odrzucona;  

3) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została 

wybrana jako najkorzystniejsza; 

4) po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na 

czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.  

14. Złożenie wniosku o zwrot wadium, o którym mowa w ust. 13, powoduje rozwiązanie stosunku 

prawnego z Wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony 

prawnej. 

15. Zamawiający zwraca wadium wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy 

rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty 

prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 

bankowy wskazany przez Wykonawcę. 

16. Zamawiający zwraca wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu poprzez złożenie 

gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium.  

17. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego 

w formie gwarancji lub poręczenia występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela 

z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli:  

1) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie do złożenia lub uzupełnienia przedmiotowych 

środków dowodowych (art. 107 ust. 2 ustawy Pzp) lub do złożenia, poprawienia, 

uzupełnienia oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu (art. 128 ust. 1 ustawy Pzp), z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył 

podmiotowych środków dowodowych potwierdzających niepodleganie wykluczeniu lub 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu (art. 57 ustawy Pzp). Oświadczenia o 
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niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (art. 125 ust. 1 

ustawy Pzp), innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie 

omyłki polegającej na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące 

istotnych zmian w treści oferty (art. 223 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp), co spowodowało brak 

możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej;  

2) Wykonawca, którego oferta została wybrana:  

a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 

określonych w ofercie,  

b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;  

3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy, którego oferta została wybrana. 

 

12. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Wykonawca będzie związany ofertą do upływu następującego terminu: 22.07.2022 r., jednak 

nie dłużej niż 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem 

terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.  

2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu 

związania ofertą określonego w ust. 1, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą 

zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o 

wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.  

3. Przedłużenie terminu związania ofertą wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego 

oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.  

4. W związku z tym, że Zamawiający żąda wniesienia wadium, przedłużenie terminu związania 

ofertą 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 

1. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną 

propozycję cenową. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert 

złożonych przez danego Wykonawcę. 

2. Oferta musi być sporządzona pod rygorem nieważności w formie elektronicznej opatrzonej 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym.  

3. Wszystkie oświadczenia i dokumenty składane wraz z ofertą muszą być sporządzone w formie 

elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci 

elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

4. Oferta musi być napisana w języku polskim oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do 

reprezentowania Wykonawcy i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie 
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oferty. Zamawiający wymaga, aby ofertę oraz wszystkie dokumenty składane wraz z ofertą 

podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji 

działalności gospodarczej. Jeżeli osoby podpisujące ofertę działają na podstawie 

pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi obejmować uprawnienie do podpisania oferty.  

5. Oferta musi być złożona w oryginale. 

6. Oferta musi być sporządzona zgodnie z treścią formularza „Oferta Wykonawcy” (wzór 

formularza oferty stanowi załącznik nr 1 do SWZ).  

7. Wraz z ofertą musi zostać złożone Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu 

warunków udziału w postępowaniu (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SWZ), 

kosztorys ofertowy na podstawie przedmiaru robót. 

8. Do oferty należy załączyć, jeżeli dotyczy:  

1) Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, które 

roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (wzór 

oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SWZ), 

2) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w rozdziale 7 ust. 2 pkt 

2) niniejszego SWZ, potwierdzające oddanie Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych 

zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 4 do 

SWZ), 

3) odpis lub informację 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, 

4) pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawcy, 

5) pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo reprezentowania w 

postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego wszystkich 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; 

9. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w języku 

obcym Wykonawca przekazuje wraz z tłumaczeniem na język polski. 

10. Szczegółowe informacje co do sposobu sporządzania i formy dokumentów elektronicznych, 

w tym oferty, Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału 

w postępowaniu, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów oraz 

pełnomocnictw, zostały zawarte w rozdziale 9 SWZ. 

11. Ofertę należy złożyć zgodnie z przepisami prawa oraz niniejszą specyfikacją, tj. zgodnie z treścią 

formularza oferty, z podaniem ceny netto, stawki i wartości podatku VAT oraz ceny brutto za 

wykonanie przedmiotu zamówienia. 

12. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę, w ofercie, części zamówienia, których 

wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz podania nazw ewentualnych 

podwykonawców, jeżeli są już znani. 

13. Wykonawcy składający ofertę wspólną zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu albo pełnomocnika do reprezentowania ich 

w postępowaniu oraz do zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Dokument (lub dokumenty) 
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zawierający ustanowienie pełnomocnika musi być podpisany w imieniu wszystkich 

Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, przez osoby uprawnione do 

składania oświadczeń woli, wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji oraz zostać 

złożony wraz z ofertą. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z 

pełnomocnikiem. 

14. Oferta musi być czytelna.  

15. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa: 

1) Wykonawca powinien wskazać w sposób nie budzący wątpliwości, które informacje 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oraz powinien zastrzec, wraz z przekazaniem tych 

informacji, że nie mogą one być udostępniane. Wykonawca powinien jednocześnie 

wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 1913). Wykonawca powinien zatem wykazać, iż 

zastrzeżone informacje, jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów 

nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie 

są łatwo dostępne i są to informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne 

przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, oraz że uprawniony 

do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej 

staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Wykonawca nie może zastrzec 

informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp.  

2) Powyższe informacje powinny zostać złożone w osobnym odpowiednio oznaczonym, jako 

tajemnica przedsiębiorstwa, pliku. 

3) Powyższe zasady mają również zastosowanie do informacji stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa, zawartych w szczególności w oświadczeniach lub dokumentach oraz ich 

wyjaśnieniach lub uzupełnieniach, składanych przez Wykonawcę w toku postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego, przy czym wskazanie tych informacji oraz wykazanie, 

że stanowią one tajemnicę przedsiębiorstwa powinno nastąpić najpóźniej wraz z ich 

przekazaniem przez Wykonawcę. 

16. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę. 

17. Wykonawca może - przed upływem terminu składania ofert - wprowadzić zmiany, poprawki, 

modyfikacje i uzupełnienie do złożonej oferty.  

18. Wykonawca ma prawo, przed upływem terminu składania ofert wycofać złożoną przez siebie 

ofertę.  

19. Zamawiający odrzuci ofertę gdy zajdą przesłanki opisane w art. 226 ustawy Pzp. 

 

14. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

1. Oferty wraz z Oświadczeniami o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału 

w postępowaniu oraz innymi oświadczeniami lub dokumentami składanymi wraz z ofertą 

(należy złożyć w sposób opisany w rozdziale 8 niniejszej SWZ (komunikacja) w terminie do dnia 

23.06.2022 r. do godziny: 13:00 
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2. Oferty złożone po terminie wskazanym w ust. 1 zostaną odrzucone. 

3. Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż 

następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert - tj. w dniu 23.06.2022 r., 

godz. 13:05 

4. Jeżeli otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku awarii 

tego systemu, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez 

Zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii. 

5. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_lezajsk  

6. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia.  

7. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający udostępni w sekcji „Komunikaty” na stronie 

internetowej prowadzonego postępowania https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_lezajsk 

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 lub kosztach zawartych w ofertach.  

 

15. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

1. Cena oferty brutto powinna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu 

zamówienia, warunkami stawianymi przez Zamawiającego oraz ewentualne ryzyko wynikające 

z okoliczności, które można było przewidzieć w terminie opracowywania oferty do czasu jej 

złożenia. 

2. Cena oferty musi być podana w złotych polskich (PLN) cyfrowo (z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku) i słownie, z wyodrębnieniem podatku VAT wg formularza oferty (wzór 

stanowi załącznik nr 1 do SWZ). Cena oferty może być tylko jedna. 

3. Za realizację przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie kosztorysowe ustalone 

przez Wykonawcę na podstawie SWZ zawarte w złożonej ofercie. Cenę oferty należy obliczyć 

metodą kalkulacji uproszczonej zgodnie z powszechnie obowiązującymi zasadami 

kosztorysowania robót budowlanych z zestawieniem elementów oraz podaniem danych 

wyjściowych do kosztorysowania przy zachowaniu następujących założeń: 

1) cena oferty winna być ustalona w oparciu o kalkulację własną wykonawcy,  

2) w sporządzonym kosztorysie Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wszystkie opisane w 

swz pozycje robót. 

4. Ceny jednostkowe i czynniki cenotwórcze określone przez Wykonawcę w kosztorysie nie będą 

zmieniane w toku realizacji umowy i nie będą podlegały waloryzacji.  

https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_lezajsk
https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_lezajsk
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5. Ewentualne opusty cenowe oferowane przez Wykonawcę muszą być zawarte w cenach 

jednostkowych, które po zastosowaniu opustu nie mogą być niższe niż koszty własne lub koszty 

wytworzenia. 

6. Za roboty niewykonane, choć objęte zakresem swz, wynagrodzenie nie przysługuje. Za 

świadczenia zrealizowane bez zlecenia lub stanowiące samowolne niedostosowanie się do 

warunków umowy, wynagrodzenie nie przysługuje. 

7. Suma wartości wszystkich pozycji w formularzu cenowym stanowić będzie cenę oferty netto 

(bez podatku VAT). W cenie oferty brutto należy uwzględnić podatek VAT (cena ofertowa 

brutto przedmiotu zamówienia = suma cen netto + podatek VAT). 

8. Zamawiający informuje, że poprawi oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki 

rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne 

omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące 

istotnych zmian w treści oferty - zgodnie z art. 223 ust. 2 ustawy Pzp.  

9. Zamawiający informuje, że zmiany numerów KNR przy zachowanym poprawnym opisie pozycji 

kosztorysowych nie spowodują niezgodności treści oferty z warunkami zamówienia zawartymi 

w SWZ. Wykonawca obliczając cenę oferty może korzystać dla ustalenia cen jednostkowych na 

podstawie dowolnych podstaw, w tym z Katalogów Nakładów Rzeczowych, jeśli uzna je za 

odpowiednie. 

10. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i 

usług (Dz.U. z 2018 r. poz. 2174, ze zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny Zamawiający 

doliczy do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby 

obowiązek rozliczyć. W takiej ofercie Wykonawca ma obowiązek: (1) poinformowania 

Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego; (2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub 

świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego; (3) wskazania wartości 

towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty podatku; (4) 

wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie 

miała zastosowanie. 

11. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały 
w postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego (wzór umowy stanowi załącznik 
nr 10 do SWZ). 

 

16. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY 

OFERT  

1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierować się będzie 

następującymi kryteriami:  

1. Cena - 60% 

2. Okres gwarancji - 40% 

2. W ramach każdego z powyższych kryteriów można otrzymać maksymalnie 100 pkt, co po 

przeliczeniu przez odpowiednia wagę procentową oznacza, że w kryterium „Cena” można 
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otrzymać maksymalnie 60 pkt, natomiast w kryterium „okres gwarancji” można otrzymać 

maksymalnie 40 pkt. 

3. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu. Ocena ofert będzie się 

odbywać według zasad opisanych w ust. 4 poniżej. 

4. Oferty będą oceniane wg następującego wzoru: 

1) W ramach kryterium „Cena” oceniana będzie cena łączna brutto podana w formularzu 

oferty. Ocena ofert w tym kryterium zostanie dokonana przy zastosowaniu poniższego 

wzoru:  

Cmin 
C = ------------------ x 100 pkt. x 0,60 

Co 
 

gdzie: 

C - liczba punktów w ramach kryterium „Cena” 

Cmin - najniższa cena spośród ofert ocenianych 

Co - cena oferty ocenianej  

2) W ramach kryterium „Okres gwarancji - G” oceniane będzie okres Gwarancji na roboty 

budowlane liczony od dnia odbioru końcowego robót poświadczonego protokołem odbioru 

końcowego bez usterek. Okres gwarancji liczony jest w miesiącach (minimalnie 36 miesięcy 

i nie dłuższy niż 60 miesięcy od dnia odbioru końcowego robót poświadczonego protokołem 

odbioru końcowego bez usterek). Do oceny w ramach kryterium zostanie przyjęty Okres 

Gwarancji zadeklarowany w formularzu oferty. 

Ocena ofert w tym kryterium zostanie dokonana przy zastosowaniu poniższego wzoru: 

 
Go  

G = ------------------- x 100 pkt. x 0,40 
Gmax 
 

gdzie: 

G - liczba punktów w kryterium „Okresu gwarancji” 

Go - długość okresu gwarancji podana w ocenianej ofercie 

Gmax - największa długość okresu gwarancji ze wszystkich ofert podlegających 

badaniu 

Liczbę miesięcy określającej okres gwarancji należy podać w liczbach naturalnych. Podanie 

liczby ujemnej, liczby zawierającej ułamki mniejsze od 1, lub liczby 0 (zero) miesięcy 

spowoduje, że oferta otrzyma 0 punktów w tym kryterium. W przypadku podania liczby 

ułamkowej większej od 1, do oceny w ramach tego kryterium oceny ofert zostanie przyjęta 

wartość całkowita wynikająca z tego ułamka, z zastrzeżeniem poniższego ograniczenia. 

Wykonawcy mogą zaoferować maksymalny okres gwarancji wynoszą 60 miesięcy. W 

przypadku zaoferowania okresu gwarancji o okres dłuższy niż 60 miesięcy do oceny w 

ramach kryterium oceny ofert przyjęte zostanie 60-cio miesięczny okres Gwarancji.  

W umowie w sprawie zamówienia publicznego obowiązywać będzie okres gwarancji 

zadeklarowany przez Wykonawcę w ofercie. 
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5. Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów 

wyliczoną zgodnie ze wzorem:  

O = C + G 

Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów. 

6. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

7. Suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria oceny stanowić będzie końcową ocenę danej 

oferty. 

8. Jeżeli zostanie złożona przez Wykonawcę oferta, której wybór prowadziłby do powstania 

u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku 

od towarów i usług (Dz.U. z 2018 r. poz. 2174, ze zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny 

Zamawiający doliczy do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, 

którą miałby obowiązek rozliczyć i tak uzyskaną cenę porówna z cenami innych ofert.  

9. Jeżeli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 

będą przedstawiać taki sam bilans „Ceny” i „Okres gwarancji”, Zamawiający wybierze spośród 

tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze. Jeżeli 

oferty otrzymają taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybierze 

ofertę z najniższą ceną. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty w opisany powyżej 

sposób, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie 

określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę, która nie może 

być wyższa od oferty już złożonej. 

 

17. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE 

OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z art. 253 ustawy Pzp, 

Zamawiający przekaże informacje równocześnie wszystkim Wykonawcom oraz opublikuje je 

na stronie internetowej prowadzonego postępowania. 

2. Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana jako 

najkorzystniejsza, o miejscu i terminie podpisania umowy. 

3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może dokonać ponownego 

badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców oraz wybrać 

najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie. 

4. Do formalności, jakie powinny zostać dopełnione przez Wykonawcę, którego ofertę 

wybrano, w celu zawarcia umowy (w formie pisemnej, pod rygorem nieważności) należą: 

1) wskazanie osób umocowanych do zawarcia umowy oraz złożenie oryginałów 

pełnomocnictw lub poświadczonych notarialnie za zgodność z oryginałem kopii 

pełnomocnictw, lub sporządzonych przez notariusza odpisów, lub wyciągów z 

pełnomocnictw, lub kopii pełnomocnictw poświadczonych za zgodność z oryginałem przez 
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mocodawcę – o ile do zawarcia umowy przez wskazaną osobę wymagane będzie 

pełnomocnictwo; 

2) wyliczenie kwoty oraz wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, przy 

czym jeżeli Wykonawca wnosi zabezpieczenie w innej formie niż pieniądz, będzie 

zobowiązany wcześniej uzgodnić treść dokumentu zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy z Zamawiającym, celem zapewnienia zgodności tego dokumentu z wymogami 

określonymi w ustawie Pzp. Zamawiający zastrzega możliwość uznania przedłożonej formy 

zabezpieczenia za nieodpowiadającą jego wymogom, a jeżeli Wykonawca nie uzupełni 

dokumentu zabezpieczenia zgodnie z wymogami Zamawiającego, Zamawiający będzie 

mógł uznać, że Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy; 

3) przedstawienie Zamawiającemu oświadczenia poświadczającego posiadanie przez 

wskazane osoby wymaganych kwalifikacji i uprawnień (osoby z uprawnieniami do 

kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach objętych zamówieniem uprawnienia 

konstrukcyjno-budowlane, elektryczne, sanitarne) oraz przedłożenie przez te osoby 

zaświadczenia o przynależności członkowskiej do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 

i posiadanie wymaganego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej; 

4) dostarczenie Zamawiającemu potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 

regulującej współpracę podmiotów składających wspólną ofertę - dotyczy Wykonawców, 

którzy wspólnie uzyskali zamówienie; 

5) przedłożenie Zamawiającemu umów o pracę osób wykonujących czynności związane 

z zamówieniem. Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób 

zapewniający ochronę danych osobowych pracowników/zleceniobiorców, zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, przy czym imię 

i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji, a także informacje takie jak data zawarcia 

umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania 

lub najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca przedłoży oświadczenie o 

wypełnieniu powyższego obowiązku. 

6) w przypadku wygrania przetargu Wykonawcy składający ofertę wspólną będą mieli 

obowiązek przedłożyć Zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę – tzw. 

konsorcjum (list intencyjny), zawierający, co najmniej: zobowiązanie do realizacji 

wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację 

przedmiotu zamówienia, określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy, czas 

obowiązywania umowy. 

7) przedłożenie Zamawiającemu projektu umowy, jaką Wykonawca zamierza zawrzeć 

z podwykonawcą celem jej akceptacji – jeżeli Wykonawca wskazał w ofercie, że część 

zamówienia zostanie powierzona podwykonawcy; 

8) przedłożenie Zamawiającemu dokumentów wskazanych w § 4 ust. 2 pkt 2 Umowy, 

stanowiącej załącznik nr 10 do SWZ (wzoru umowy) oraz oświadczenie dotyczące osób 

wykonujących czynności wchodzące w skład przedmiotu zamówienia zatrudnionych na 

postawie umowy o pracę w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 

r. - Kodeks pracy (tj.: Dz.U. z 2020 r., poz. 1320 oraz z 2021 r., poz. 1162, ze zm.). 
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9) przedłożenie Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego posiadanie ubezpieczenia od 

odpowiedzialności cywilnej określony we wzorze umowy w sprawie zamówienia 

publicznego (załącznik nr 10 do SWZ) w wysokości minimum: 100 000,00 zł brutto 

(słownie: sto tysięcy złotych i 00/100), 

Niedopełnienie wskazanych formalności będzie traktowane jako uchylanie się przez 

Wykonawcę od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

 

18. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do wniesienia przed 

zawarciem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny 

całkowitej brutto podanej w ofercie. 

2. Zabezpieczenie może być wnoszone, według wyboru Wykonawcy, w jednej lub w kilku 

następujących formach: 

1) pieniądzu; 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, 

z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 

3) gwarancjach bankowych; 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy 

z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

3. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach określonych art. 450 

ust. 2 ustawy Pzp. 

4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek 

Zamawiającego w banku: BOŚ BANK nr rachunku 10 1540 1131 2029 6228 5609 0001 W tytule 

przelewu należy wpisać: „Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Budowa budynku 

kancelarii Leśnictwa Mołynie”. 

5. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie 

kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.  

6. 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. 

7. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną 

lub kilka form, o których mowa w ust. 2. Ewentualna zmiana formy zabezpieczenia musi być 

dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 
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8. W przypadku złożenia przez Wykonawców występujących wspólnie zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy w formie gwarancji lub poręczenia, dokument ten powinien być 

wystawiony na wszystkich współpartnerów łącznie. 

9. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji lub poręczenia powinno ono 

zawierać: 

1) wskazanie Zamawiającego, 

2) wskazanie nazwy zadania, 

3) oświadczenie, że jest nieodwołalne, bezwarunkowe, płatne na każde pierwsze, pisemne 

żądanie Zamawiającego, 

4) oświadczenie, że obowiązuje również w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy. 

10. Zamawiający zwróci: 

1) 70% kwoty zabezpieczenia - w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania 

przez Zamawiającego za należycie wykonane; 

2) 30% kwoty zabezpieczenia, pozostawione na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za 

wady - nie później niż w 15 dniu po upływie ww. okresu. 

 

19. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓRE 

ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI TEJ UMOWY 

1. Zamawiający wymaga zawarcia umowy według wzoru, stanowiącego załącznik nr 10 do SWZ, 

z uwzględnieniem wymagań zawartych w Karcie gwarancyjnej, stanowiącej załącznik nr 11 do 

SWZ. 

2. Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty Wykonawcy.  

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiany mogą być wprowadzone 

w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z wymienionych we wzorze umowy okoliczności 

oraz gdy zostaną uwzględnione, opisane w niej warunki wprowadzenia tych zmian. 

4. Wzór umowy, o którym mowa powyżej, zawiera postanowienia dotyczące podwykonawstwa.  

 

20. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY 

1. Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz 

poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy 

Pzp przysługują środki ochrony prawnej, o których mowa w Dziale IX Środki ochrony prawnej 

ustawy Pzp. 

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie 

zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na 

listę, o której mowa w art. 469 pkt. 15 ustawy Pzp, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich 

Przedsiębiorców. 
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3. Środkami ochrony prawnej są: odwołanie oraz skarga do Sądu Okręgowego w Warszawie. 

4. Pisma w postępowaniu odwoławczym wnosi się w formie pisemnej albo w formie 

elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym że odwołanie i przystąpienie do 

postępowania odwoławczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagają opatrzenia 

podpisem zaufanym. Pisma w formie pisemnej wnosi się za pośrednictwem operatora 

pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, osobiście, za 

pośrednictwem posłańca, a pisma w postaci elektronicznej wnosi się przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej.  

5. Pełnomocnikiem może być adwokat lub radca prawny, a ponadto osoba sprawująca zarząd 

majątkiem lub interesami strony lub uczestnika postępowania oraz osoba pozostająca ze 

stroną lub uczestnikiem postępowania w stosunku zlecenia, jeżeli przedmiot sprawy wchodzi w 

zakres tego zlecenia. Pełnomocnikiem osoby prawnej, przedsiębiorcy, w tym nieposiadającego 

osobowości prawnej, lub jednostki nieposiadającej osobowości prawnej może być również 

pracownik tej jednostki. 

6. Odwołanie przysługuje na:  

1) niezgodną z przepisami ustawy 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 ustawy;  

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, mimo że 

Zamawiający był do tego obowiązany. 

7. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 

8. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo 

postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie 

pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on 

zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 

9. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem 

terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii 

nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej. 

10. Odwołanie powinno zawierać w szczególności: wskazanie czynności lub zaniechania czynności 

zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp; zwięzłe 

przedstawienie zarzutów; żądanie co do sposobu rozstrzygnięcia odwołania; wskazanie 

okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie odwołania oraz dowodów na 

poparcie przytoczonych okoliczności. 

11. Odwołanie wnosi się:  

1) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego 

wniesienia - jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej, albo 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego 

stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli informacja została przekazana w inny sposób.  
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2) odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia 

lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia 

zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub dokumentów zamówienia 

na stronie internetowej. 

3) Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt. 1 i 2 wnosi się w terminie 5 dni od 

dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć 

wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

12. Szczegółowe kwestie dotyczące postępowania odwoławczego zostały uregulowane w art. 506 - 

578 ustawy Pzp. 

13. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa 

w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, Stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego 

przysługuje skarga do sądu.  

14. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie (sądu zamówień publicznych). 

15. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia 

orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy 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 

jest równoznaczne z jej wniesieniem. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami 

postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej 

otrzymania. 

16. Szczegółowe kwestie dotyczące postępowania skargowego zostały uregulowane zostały 

w art. 579 - 590 ustawy Pzp. 

 

21. ZAŁĄCZNIKI DO SWZ 

Załącznikami do SWZ są następujące dokumenty zawierające wzory formularzy, postanowienia 

umowy oraz dokumenty składające się na opis przedmiotu zamówienia: 

załącznik nr 1 – Oferta Wykonawcy; 

załącznik nr 2 – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału 

w postępowaniu; 

załącznik nr 3 – Oświadczenie, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni 

Wykonawcy; 

załącznik nr 4 – Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do ich oddania Wykonawcy do 

dyspozycji na potrzeby realizacji zamówienia; 

załącznik nr 5 – Wykaz wykonanych robót budowalnych; 

załącznik nr 6 – Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia; 

załącznik nr 7 – Wykaz urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy; 

załącznik nr 8 – Oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej 

grupy kapitałowej; 
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załącznik nr 9 – Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o niepodleganiu 

wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu; 

załącznik nr 10 – Wzór umowy; 

załącznik nr 11 – Karta gwarancyjna; 

załącznik nr 12 – Przedmiar robót wszystkich branż; 

załącznik nr 13 – Projekt budowlany, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. 

Załącznik nr 14 – Oświadczenie Wykonawcy, wykluczenie - ws. przeciwdziałania wspierania agresji na 
Ukrainę, 

Załącznik nr 15 – Oświadczenie podmiotu udostępniającego wykluczenie - ws. przeciwdziałania 
wspierania agresji na Ukrainę, 

 

22. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

1.  W związku z rozpoczęciem obowiązywania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 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 (dalej nazwa 

RODO), stosownie do wymogów wynikających z art. 13 ust. 1 i ust. 2 tego aktu prawnego 

informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Nadleśnictwo Leżajsk z 

siedzibą przy ul. Tomasza Michałka 48 w miejscowości Leżajsk, 37-300 Leżajsk. 

Przedstawicielem administratora jest: CompNet Sp. z o.o. ul. Leszczynowa 33a, 62 - 500 Konin. 

2.  Z administratorem można skontaktować się: osobiście w siedzibie Nadleśnictwa Leżajsk 

telefonicznie pod numerem +48 17 242 88 94 za pomocą poczty elektronicznej e-mail pod 

adresem: leżajsk@krosno.lasy.gov.pl. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych 

Osobowych: arkadiusz.kepski@comp-net.pl  

3. Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest dokonywane w celu prawidłowej realizacji 

obowiązków ustawowych tj. przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego i zawarcia umowy z wybranym wykonawcą. Dane osobowe są przetwarzane na 

podstawie prawnej art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO. Podanie danych jest dobrowolne, ale jest 

warunkiem wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz 

zawarcia umowy. 

4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 

24 października 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r. poz. 

1129, z późń. zm.), dalej „ustawa Pzp”. 

5. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do organów państwowych (np. Policja, 

prokuratura) prowadzących postępowania (np. karne, o wykroczenia). Dane mogą być również 

przekazywane kancelarii prawnej prowadzącej obsługę prawną Nadleśnictwa, jak również do 

jednostek nadrzędnych Lasów Państwowych w szczególności do RDLP w Krośnie oraz DGLP. 

Ponadto dane osobowe będą udostępniane łącznie z dokumentacją dotyczącą postępowania 

mailto:arkadiusz.kepski@comp-net.pl
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o udzielenie zamówienia publicznego w przypadkach składania wniosków o udostępnienie 

informacji publicznej.  

6. Państwa dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz elektronicznie za pomocą Systemu 

Informatycznego Lasów Państwowych. Dane osobowe są i będą przetwarzane przez okres 

czasu wyznaczony przepisami o rachunkowości - nie dłużej niż 6 lat licząc od wystawienia 

ostatniej faktury, jak również wyznaczony przepisami kodeksu cywilnego o przedawnieniu 

roszczeń – podstawowy termin 6 lat od wymagalności roszczenia, jak również przez okres 

czasu wyznaczony przepisami (w tym wewnętrznymi) o archiwizacji dokumentów - w 

zależności od tego, który z tych okresów będzie najdłuższy.  

7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Państwu prawo do: 

1) żądania od Administratora, na podstawie art. 15 RODO, dostępu do Pani/Pana danych 

osobowych, 

2) żądania od Administratora, na podstawie art. 16 RODO, sprostowania Pani/Pana danych 

osobowych. 

3) żądania od Administratora, na podstawie art. 18 RODO, ograniczenia przetwarzania 

Pani/Pana danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 

RODO, 

4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Pani/Pan 

uzna, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO. 

8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Państwu nie przysługuje Państwu 

prawo do: 

1) żądania od Administratora, na podstawie art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO, usunięcia 

Pani/Pana danych osobowych; 

2) prawo do przenoszenia danych osobowych o którym mowa w art. 20 RODO; 

3) prawo sprzeciwu, na podstawie art. 21 RODO, wobec przetwarzania danych osobowych , 

gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO. 

9. Stosownie do wymogów wynikających z przepisu art. 19 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający 

informuje, że: 

1) W przypadku gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 

rozporządzenia 2016/679, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych 

zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia 

zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający nie udostępnia tych 

danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 

2016/679. (art. 74 ust. 3 ustawy Pzp) 

2) Udostępnianie protokołu ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem 

danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, zebranych w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia. Ograniczenia zasady jawności, o których mowa 

w ust. 3 i art. 18 ust. 3–6, stosuje się odpowiednio. (art. 74 ust. 4 ustawy Pzp) 
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3) W przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez 

Zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1–3 rozporządzenia 

2016/679, Zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania 

dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego 

postępowania o udzielenie zamówienia. (art.75 ustawy Pzp) 

4) Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane, z uprawnienia do 

sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 

rozporządzenia 2016/679, nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz 

jego załączników. (art. 76 ustawy Pzp) 

5) Zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 

rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu 

zakończenia tego postępowania.(art. 19 ust. 3 ustawy Pzp) 

6) W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez zamawiającego w Biuletynie 

Zamówień Publicznych, prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16 rozporządzenia 2016/679, 

są wykonywane w drodze żądania skierowanego do zamawiającego. (art. 269 ust. 2 ustawy 

Pzp). 

8. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej 

i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym 

zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem 

czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. 

 

23. INFORMACJE DODATKOWE 

Zamawiający przywołuje poniżej treść przepisu art. 15r1 ustawy z dnia z dnia 2 marca 2020 r. 

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-

19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 374, z 

późń. zm.), wprowadzonego na podstawie tzw. tarczy antykryzysowej 4.0: 

1. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego 

w związku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni, 

zamawiający nie może potrącić kary umownej zastrzeżonej na wypadek niewykonania lub 

nienależytego wykonania umowy, o której mowa w art. 15r ust. 1, z wynagrodzenia 

wykonawcy lub z innych jego wierzytelności, a także nie może dochodzić zaspokojenia z 

zabezpieczenia należytego wykonania tej umowy, o ile zdarzenie, w związku z którym 

zastrzeżono tę karę, nastąpiło w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo 

stanu epidemii. 

2. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego 

w związku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni, 

bieg terminu przedawnienia roszczenia zamawiającego, o którym mowa w ust. 1, nie 

rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu. Upływ terminu, o którym mowa w zdaniu 

pierwszym, może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 120 dni od dnia odwołania tego ze 

stanów, który obowiązywał jako ostatni. 
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3. W przypadku gdy termin ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy upływa 

w okresie, o którym mowa w ust. 1, zamawiający nie może dochodzić zaspokojenia 

z zabezpieczenia, o którym mowa w tym przepisie, o ile wykonawca, na 14 dni przed upływem 

ważności tego zabezpieczenia, każdorazowo przedłuży jego ważność lub wniesie nowe 

zabezpieczenie, którego warunki zostaną zaakceptowane przez zamawiającego. 

4. W przypadku gdy termin ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy upływa 

w okresie między 91. a 119. dniem po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu 

epidemii, termin ważności tego zabezpieczenia przedłuża się, z mocy prawa, do 120. dnia po 

dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii w związku z COVID-19. 

5. Obliczając terminy, o których mowa w ust. 1-4, dzień odwołania ogłoszenia stanu zagrożenia 

epidemicznego albo stanu epidemii w związku z COVID-19 wlicza się do tych terminów. 


