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SPECYFIKACJA   WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
Nadleśnictwo Gromnik 
reprezentowane przez p. Grzegorza Wojtanowskiego - Nadleśniczego 
siedziba Nadleśnictwa:
ul. Generała  Andersa 1,
33–180 Gromnik 
NIP: 873-020-86-39,
REGON: 350545576
tel. (14) 65-15-081,  (14) 65-14-205
e-mail: gromnik@krakow.lasy.gov.pl  
strona internetowa  www.gromnik.krakow.lasy.gov.pl    
dedykowana platforma zakupowa do obsługi komunikacji w formie elektronicznej pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawcami na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści niniejszej specyfikacji 
warunków zamówienia („SWZ”) oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o 
udzielenie zamówienia oraz do składania ofert: platformazakupowa.pl

Profil nabywcy: http://platformazakupowa.pl/pn/lasy_gromnik

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 1500

zwany (dalej „Zamawiającym”) zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej 
specyfikacji  warunków zamówienia (dalej „SWZ”).

2. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA

2.1      Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1     

           ustawy z dnia 11  września  2019r. Prawo zamówień publicznych (  Dz. U. z 2019 r.  poz. 2019 z późn.zm.) 

2.2.  Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością przeprowadzenia 

negocjacji. 

2.3     Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza progów unijnych o których mowa 

w art. 3 ustawy Pzp.

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 3.1.     Informacje ogólne: 

1) Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na remoncie czterech kominów na budynku 

mieszkalnym dwurodzinnym.   

2) Przedmiot zamówienia nie został podzielony na części. 

3) Lokalizacja inwestycji –   realizacja przedmiotu zamówienia w miejscowości Gromnik działka ewidencyjna 
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3.2. Informacje szczegółowe 

3.2.1. Zamówienie obejmuje remont czterech kominów na budynku mieszkalnym dwurodzinnym. Planowane 

są następujące prace do wykonania:

Roboty rozbiórkowe:

- rozbiórka czterech kominów w części nad połacią dachową oraz w przestrzeni poddasza do 30

cm poniżej dachu,

- demontaż obróbek blacharskich kominów,

- demontaż istniejącej instalacji odgromowej,

- demontaż nasad oraz ustników istniejących rur spalinowych,

- demontażu anteny.

Podczas demontażu należy zachować szczególną ostrożność i przestrzegać warunki BHP w tym

zakresie.

Kominy:

- wymurowanie nowych kominów z cegły klinkierowej w kolorze wiśni zbliżonym do RAL 3005

zgodnie z częścią rysunkową projektu

- wykonanie czap zabezpieczających kominy z cegły klinkierowej w kolorze wiśni zbliżonym do

RAL 3005 zgodnie z częścią rysunkową projektu,

- odtworzenie obróbek blacharskich na kominach, obróbki blacharskie systemowe z blachy

powlekanej gr. 0,8 mm z kolorem dostosowanym do koloru istniejącego pokrycia dachu,

- wyposażenie kominów w zabezpieczające nasady dostosowane do rodzaju przewodu,

- wymiana nasad oraz ustników istniejących rur spalinowych,

- odtworzenie instalacji odgromowej,

- ponowny montaż anteny.

3.2.2   Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Załączniku nr 4 do SWZ – dokumentacja 

projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, przedmiar robót

3.3.  INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA  

1) Zamawiający zastrzega, że wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robot objętych przedmiotem 

zamówienia jest zobowiązany do opracowania i dostarczenia zamawiającemu harmonogramu realizacji robot.

2) Wszystkie roboty objęte kontraktem powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami, sztuką 

budowlaną, dokumentacją projektową, udzielonymi pozwoleniami na budowę, przepisami BHP, przepisami 

p.poż oraz przepisami o ochronie środowiska a także wymaganiami technicznymi dla poszczególnych rodzajów 

robót wyszczególnionych w przedmiarze i zaleceniami Zamawiającego. Odpowiedzialność za jakość 

wykonywania wszystkich rodzajów robot wchodzących w skład zadania w całości ponosi Wykonawca.

4) Odpady i nadmiar materiałów pochodzący z prac budowlanych przechodzą na własność Wykonawcy i jest on 

zobowiązany usunąć je z terenu budowy oraz postąpić z nimi zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Wykonawca zobowiązuje się do usuwania odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 

w szczególności  ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach ( tj. Dz. U. 2021r. poz. 779 ze zm. ) oraz ustawą 

z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska ( tj. Dz. U. 2020r. poz. 1219 ze zm.). Wykonawca jest 
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zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu dowód utylizacji odpadów.

5) Elementy metalowe (złom stalowy i kolorowy) z demontaży dokonanych w trakcie realizacji przedmiotu 

umowy stanowi własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do ich złożenia w miejscu wskazanym 

przez Zamawiającego. 

6) Do obowiązków Wykonawcy należy:

- na własny koszt wykona oznakowanie i zabezpieczenie miejsc prowadzenia prac na czas realizacji robót.,

- opracowanie projektu zagospodarowania placu budowy, projektu organizacji i zabezpieczenia robot w czasie

trwania budowy. 

- przejęcie placu budowy, zabezpieczenie i oznakowanie zgodnie z wymogami prawa budowlanego. Treść tablic 

i miejsce ustawienia należy uzgodnić z inwestorem. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za utrzymanie

placu budowy, od momentu przejęcia placu budowy do odbioru końcowego. W miarę postępu robot, plac 

budowy powinien być porządkowany, usuwane zbędne materiały, sprzęt i zanieczyszczenia.

- zorganizowanie terenu budowy

-  zabezpieczenie dostawy mediów

- ochrona środowiska na placu budowy i poza jego obrębem powinna polegać na zabezpieczeniach przed:

a) zanieczyszczeniem gleby przed szkodliwymi substancjami, a w szczególności: paliwem, olejem, chemikaliami.

b) zanieczyszczeniem powietrza gazami i pyłami,

c) możliwością powstania pożaru,

- niszczeniem drzewostanu na terenie budowy i na terenie przyległym

- ochrona istniejących urządzeń podziemnych i naziemnych. Przed rozpoczęciem robot budowlanych 

wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć wszelkie instalacje przed uszkodzeniem. 

7) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za:

- opiekę nad wykonywanymi robotami, materiałami oraz sprzętem znajdującym się na placu budowy (od 

przejęcia placu do odbioru końcowego robot).

- odpowiedzialność za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia własności publicznej i prywatnej.

- zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza socjalno-sanitarnego, (nie

dopuszczać do pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia).

8) Materiały stosowane do wykonywania robót powinny być zgodne z dokumentacją projektową 

i obowiązującymi normami, posiadać odpowiednie atesty i świadectwa dopuszczenia do użycia, oraz akceptację 

inspektora nadzoru. Przechowywanie i składowanie materiałów odbywa się w sposób zapewniający ich 

właściwą jakość i przydatność do robót. Składanie materiałów wg. asortymentu z zachowaniem wymogów 

bezpieczeństwa i umożliwieniem pobrania reprezentatywnych próbek.

9) Wymagania dodatkowe – w ramach Umowy oraz ceny ofertowej Wykonawca zobowiązany będzie do:

1) realizacji robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i 

odbioru robót budowlanych, właściwymi normami polskimi i branżowymi, SWZ, zasadami wiedzy i sztuki 

budowlanej oraz wskazówkami Inspektora Nadzoru;    

2) zapewnienia nadzoru technicznego nad realizowanym zadaniem, nadzoru nad personelem w zakresie 

porządku i dyscypliny pracy;

3) prawidłowego prowadzenia dokumentacji budowy, w tym dokonywania wpisów do dziennika budowy;
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4) wykonywania prac z uwzględnieniem wszystkich warunków i nakazów wynikających z uzgodnień i 

zobowiązań wzajemnych;

5) zorganizowania i zagospodarowania zaplecza budowy;

6) zapewnienia właściwych warunków bhp i ppoż.;

7) dokonania niezbędnych pomiarów i badań laboratoryjnych itp. jeżeli są niezbędne do oddania Przedmiotu 

zamówienia do użytkowania;

8) na żądanie Zamawiającego Wykonawca zapewni na swój koszt wykonanie badań laboratoryjnych, 

dostarczenie oprzyrządowania i zapewnienie potencjału ludzkiego w celu sprawdzenia jakości i ilości 

materiałów użytych do wykonania zamówienia oraz jakości wykonanych robót;

9)  jeżeli w związku z wykonywaniem Przedmiotu zamówienia Wykonawca wyrządzi Zamawiającemu lub 

innym podmiotom trzecim szkodę (np. uszkodzenie nawierzchni drogi dojazdowej) to zobligowany będzie do 

niezwłocznego jej naprawienia na swój koszt i ryzyko;

10)  wymagania dotyczące robót budowlanych: 

a) wszystkie prace winny być zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, warunkami 

technicznymi i sztuką budowlaną, przepisami bhp, ppoż. z zaleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz 

zgodnie z wymogami dokumentacji projektowej i wytycznymi SWZ, a także jej pozostałymi załącznikami; 

b) wszystkie materiały użyte do wykonania zamówienia muszą posiadać dopuszczenie do obrotu oraz posiadać 

deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną. W przypadku braku 

Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane Wykonawca, który wygra przetarg musi 

dostarczyć ww. dokumenty przy odbiorze częściowym i  końcowym. Wyklucza się montaż jakichkolwiek 

materiałów i sprzętu nie posiadających ważnych certyfikatów;

c) podczas realizacji inwestycji Wykonawca zapewni Zamawiającemu możliwość sprawdzenia materiałów 

budowlanych, które będą użyte do wykonania Przedmiotu Umowy. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że jakość 

materiałów nie odpowiada wymogom jakościowym określonym w Umowie, niezwłocznie zawiadomi o tym 

fakcie Wykonawcę. Wykonawca, zastosuje zakwestionowane przez Zamawiającego materiały dopiero wówczas, 

gdy Wykonawca wykaże, że ich jakość spełnia wymagania określone w Umowie, oraz po uzyskaniu pisemnej 

akceptacji Inspektora Nadzoru. W przypadku wykorzystania do realizacji robót przez Wykonawcę 

niezaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru materiałów niespełniających wymagań jakościowych zawartych 

w niniejszej Umowie, Zamawiający może polecić Wykonawcy  aby bez osobnego wynagrodzenia niezwłocznie je 

zdemontował i usunął oraz zastąpił materiałami spełniającymi jakościowe wymogi umowne

10) Informacje dodatkowe dotyczące realizacji zamówienia: Transport materiałów na teren wykonania robót   

należy wykonać środkami transportu dostosowanymi do tonażu określonego na drogach dojazdowych do 

miejsca prowadzenia robót.

11)  W ramach umowy oraz wskazanego w ofercie wynagrodzenia Wykonawca zobligowany będzie również do: 
a) uwzględnienia i poniesienia kosztów związanych z zagospodarowaniem placu budowy obejmujących 

pomieszczenia socjalno-bytowe i sanitarne dla pracowników biorących udział w procesie 
technologicznym budowy,

b) zabezpieczenia na własny koszt dostaw wody do procesów technologicznych budowy jak i socjalno-
bytowych pracowników,
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c) pokrycia kosztów związanych ze zużyciem energii elektrycznej i wody dla procesów technologicznych 
budowy i socjalno - bytowych pracowników od dnia przekazania placu budowy do dnia protokolarnego 
odbioru końcowego robót budowlanych.

3.4.    Oznaczenie wg CPV:  

CPV45110000-1 Roboty rozbiórkowe
CPV 45262522-6 Roboty murowe

3.5. Szczegółowe warunki dotyczące zamówienia: 

W ramach wynagrodzenia kosztorysowego Wykonawca  uwzględni:

1) w przypadku korzystania z podwykonawców koordynowanie robót podwykonawców ponosząc za nich pełną 

odpowiedzialność,

2) wykonywanie prac z uwzględnieniem wszystkich warunków i nakazów wynikających z uzgodnień 

i zobowiązań wzajemnych,

3) doprowadzenie do należytego stanu i porządku miejsca prowadzenia robót, a w szczególności dróg, placów 

dojazdowych, które Wykonawca naruszy w celu realizacji przedmiotu zamówienia,  

4) naprawę ewentualnych szkód związanych z prowadzeniem robót wyrządzonych osobom trzecim lub 

uszkodzeniem mienia.

3.6. Warunki rękojmi i gwarancji:  

1) Na wykonany cały Przedmiot zamówienia Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji minimum 60 

miesięcy. Wykonawca wystawi i wyda Zamawiającemu dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisu art. 5773 

Kodeksu cywilnego. 

2) Bieg wszystkich okresów rękojmi i gwarancyjnych rozpoczyna się z dniem następującym po dniu podpisania 

przez Strony protokołu bezusterkowego odbioru końcowego.

3) Okresy gwarancji udzielane przez Podwykonawców muszą odpowiadać, co najmniej okresowi udzielonemu 

przez Wykonawcę i liczone będą od daty dokonania bezusterkowego odbioru końcowego robót.

3.7. Szczegółowe wymogi dotyczące zatrudniania na podstawie umowy o pracę określono w punkcie 25 SWZ.   

Zamawiający wymaga, aby przez cały okres realizacji robót, Wykonawca lub Podwykonawca zatrudniał na 

umowę o pracę w rozumieniu Kodeksu Pracy, osoby wykonujące następujące czynności w zakresie realizacji 

zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 

26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, ze zm.): 

• wszelkie prace związane z wykonywaniem prac ogólnobudowlanych

Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania umowy zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu:

1/ Oświadczenie, że zgodnie z dyspozycją art. 95 ustawy PZP wykonawca lub podwykonawca zatrudnia na 

podstawie umowy o pracę, osoby, które wykonywać będą wszelkie czynności wchodzące w tzw. Koszty 

bezpośrednie, zgodnie z zapisem SWZ.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do spowodowania kontroli zatrudnienia przez Państwową Inspekcję Pracy 

na każdym etapie realizacji przedmiotu zamówienia celem sprawdzenia spełnienia ww. warunku. W razie 

jakichkolwiek wątpliwości odnośnie zatrudnienia na umowę o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę 

zamawiający uprawniony jest do powiadomienia właściwego Inspektoratu Pracy i zwrócenia się 

o przeprowadzenie przez niego kontroli w tym zakresie.
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Szczegółowe wymogi dotyczące zatrudnienia na podstawie umowy o pracę określono w pkt. 25 SWZ oraz w 

projekcie umowy (załącznik nr 3 do SWZ)

3.8  Informacje o rozwiązaniach równoważnych:

W przypadku, gdyby w opisie Przedmiotu Zamówienia (załącznikach do SWZ) Zamawiający wskazał znaki 

towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub 

usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania 

lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów dopuszcza się możliwość składania ofert 

równoważnych. 

Wskazane wyżej określenie Przedmiotu Zamówienia ma charakter wyłącznie pomocniczy 

w przygotowaniu oferty i ma na celu wskazać oczekiwane standardy co do minimalnych parametrów 

technicznych oczekiwanych materiałów i urządzeń. 

Przez ofertę równoważną należy rozumieć ofertę o parametrach technicznych wytrzymałościowych, 

jakościowych, wydajnościowych nie gorszych od opisu wskazanego przez Zamawiającego w opisie 

Przedmiotu Zamówienia (dokumentacji technicznej). Parametry wskazane przez Zamawiającego są 

parametrami minimalnymi, granicznymi. Pod pojęciem „parametry” rozumie się funkcjonalność, 

przeznaczenie, kolorystykę, strukturę, materiały, kształt, wielkość, bezpieczeństwo, wytrzymałość itp. 

W związku z powyższym Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania materiałów o innych znakach 

towarowych, patentach lub pochodzeniu, natomiast nie o innych właściwościach i funkcjonalnościach niż 

określone w SWZ. 

W przypadku, gdyby Zamawiający użył w opisie Przedmiotu Zamówienia norm, aprobat, specyfikacji 

technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 101 ust., 1-3 ustawy PZP należy rozumieć je 

jako przykładowe.

Zamawiający zgonie z art. 101 ust. 4 dopuszcza w każdym przypadku zastosowanie rozwiązań 

równoważnych opisywanym w treści SWZ. Każdorazowo gdy wskazana jest w niniejszej SWZ lub jej 

załącznikach norma, należy przyjąć, że w odniesieniu do niej użyto sformułowania „lub równoważna” 

Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne musi wykazać, że oferowane dostawy spełniają 

warunki określone przez Zamawiającego w stopniu nie gorszym. W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży 

w ofercie dokumentów o zastosowaniu innych materiałów i urządzeń, to rozumie się przez to, że do 

kalkulacji ceny oferty oraz do wykonania umowy ujęto materiały i urządzenia zaproponowane w opisie 

Przedmiotu Zamówienia.

4. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

4.1. Termin zakończenia robót budowlanych wraz z końcowym bezusterkowym odbiorem robót został 

wyznaczony na dzień 29 października 2021 roku.

4.2  Tak określony termin realizacji zamówienia jest terminem pożądanym, który może ulec zmianie wyłącznie 

na warunkach określonych w Umowie.
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5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

5.1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1) nie podlegają wykluczeniu;

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w zakresie:

2.1  kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to 

z odrębnych przepisów - Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań.                           

2.2 sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań. 

2.3  zdolności technicznej lub zawodowej: 

I) w zakresie doświadczenia: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie warunku. Wykonawca  potwierdza 

spełnienie tego warunku przez złożenie oświadczenia (załącznik 1).

II) w zakresie potencjału technicznego: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie warunku. Wykonawca  

potwierdza spełnienie tego warunku przez złożenie oświadczenia (załącznik 1).

III) W zakresie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia: Warunek ten, w zakresie 

osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, zostanie uznany za spełniony, jeśli 

Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej 1 osobą uprawnioną zgodnie z 

wymogami Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 nr 243 poz.1623 z póź. zm.) do pełnienia samodzielnych 

funkcji technicznych w budownictwie tj.:

I) kierownika robót/budowy,  posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami 

w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub równoważnej,

posiadające minimum 2-lata doświadczenia zawodowego (liczonego od dnia uzyskania uprawnień) przy 

pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na stanowisku kierownika budowy lub 

robót dla danej specjalności ,które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia;

       

  5.2. Zamawiający na podstawie art. 116 ust. 2 Pzp może na każdym etapie postępowania uznać, że 
Wykonawca  nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych        
Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację       
zamówienia. 

5.3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Żaden z Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania a warunki o 

których mowa w punkcie 5.1.2 powinni spełniać łącznie wszyscy Wykonawcy. 

5.4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych 

sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach 

technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od 

charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

5.5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić 

Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, 

w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 

zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
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5.6. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia”/”nie 

spełnia” w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach złożonych przez Wykonawców.

5.7. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 

Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty 

budowlane lub usługi do realizacji których te zdolności są wymagane.

5.8. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu 

udostępniającego zasoby, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału 

w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żądać będzie, 

aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:

1)  zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

2)  zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności 

techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną o których mowa w pkt 5.1.2.

6. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

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

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

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

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

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

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

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

f) pracy małoletnich cudzoziemców, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 
czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom 
przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 
poz. 769),

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 KK, 
przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 KK, przestępstwo przeciwko 
wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d KK, lub przestępstwo 
skarbowe,

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

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

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

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

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

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

  6.2. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o 
udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 4,5 i 7PZP. Na 
podstawie:

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

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

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

  6.3    Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 ustawy Pzp.

  6.4    Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 PZP oraz 
art. 109 ust. 1 pkt 4, 5 i 7 PZP, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki 
wymienione w art. 110 ust. 2 pkt 1)-3) PZP. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez Wykonawcę 
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czynności, o których mowa w zdaniu poprzednim, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, 
uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy. Jeżeli podjęte przez Wykonawcę 
czynności, o których mowa wyżej, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, Zamawiający 
wyklucza Wykonawcę. 

7. INFORMACJA O PODMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH

7.1. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie 

wskazanym w załączniku 1 do SWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne 

potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału 

w postępowaniu. 

7.2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec 

nich podstaw wykluczenia oraz spełniania w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków 

udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 

7.1. 

7.3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom w celu wykazania 

braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia zamieszcza informacje o tych podmiotach w 

oświadczeniu o którym mowa w pkt 7.1.

7.4.  W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w 

pkt 7.1 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy 

z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

7.5. Do oferty Wykonawca załącza zobowiązanie podmiotu trzeciego albo inny dokument, służący wykazaniu 

udostępnienia Wykonawcy potencjału przez podmiot trzeci. Wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 2 do 

SWZ.

7.6. Pełnomocnictwo do podpisania oferty jeżeli upoważnienie do jej podpisania nie wynika z dokumentów 

rejestrowych.

7.7. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia 

w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków 

dowodowych, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.

7.8   Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują:

a) Wykaz osób – (załącznik nr 8), skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, wraz z 

informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia 

i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych 

przez nich czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami z którego będzie 

wynikać, że Wykonawca tymi osobami dysponuje lub będzie dysponował. 

b) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli 

odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, 
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c) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP, o braku przynależności do tej samej 

grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i 

konsumentów (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 275.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę 

lub ofertę częściową, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z 

dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty lub oferty częściowej 

niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - (wzór oświadczenia 

Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP o przynależności lub braku przynależności do tej grupy 

kapitałowej stanowi załącznik nr 6 do SWZ),

7.9. Dokumenty podmiotów zagranicznych: 

a) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast 

dokumentów, o których mowa w pkt 7.8 litera b)  – składa dokument lub dokumenty wystawione 

w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie 

otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. WW. dokumenty powinny być wystawione nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

b)  Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma 

osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 7.8 litera b) 

zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem 

osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał 

dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem 

samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania 

Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty, powinny być wystawione nie wcześniej niż 

3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

 7.10.  Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający 

posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.

7.11. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów 

przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 7.8   litera b). 

7.12. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych , jeżeli może 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 wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy 

Pzp dane umożliwiające dostęp do tych środków.

7.13.  W zakresie nieuregulowanym w SWZ, do oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę w 

postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i 

Technologii z dnia 23 grudnia 2020 roku  w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych 

dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz rozporządzenia Prezesa 

Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2020 roku w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji 

oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w 

postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.
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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

8.1. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami jest: 

1. p. Paweł Myszor; 

2. p. Katarzyna Szczecina

e- mail: gromnik@krakow.lasy.gov.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 700 – 1500, z wyłączeniem dni wolnych od pracy.

8.2  Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy 
platformazakupowa.pl oraz poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem, że złożenie Oferty następuje 
wyłącznie przy użyciu  platformazakupowa.pl. 

8.3.   Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, 
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu 
opisane zostały w Regulaminie korzystania z platformazakupowa.pl, stanowiącym załącznik nr 5 do 
SWZ. 

8.4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, 
zmiany, wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 1 GB przy maksymalnej ilości 20 plików lub 
spakowanych folderów

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

8.6. Zamawiający, zgodnie  rozporządzeniem 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.2020.2452) określa niezbędne wymagania techniczne umożliwiające 
pracę na platformie platformazakupowa.pl tj. 

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

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

c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie 
wersja 10 0., 

d) włączona obsługa JavaScript, 

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

f) platforma działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8, 

g) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas 
(hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego 
Urzędu Miar.

8.7. Ofertę sporządza się  pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym. 

Prezbudowa%20budynku%20gospodarczego%20wraz%20z%20zagospodarowaniem%20terenu%20i%20instalacjami%20wewn%C4%99trznymi,%20po%C5%82o%C5%BConego%20na%20dzia%C5%82ce%201302-4%20w%20m.%20Gromnik/gromnik@krakow.lasy.gov.pl
https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin
https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin
https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin
https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin
https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin
https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin
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8.8. Złożenie oferty:

a) Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza składania oferty lub wniosku 
dostępnego na platformazakupowa.pl. W formularzu Oferty (załącznik nr 7 do SWZ) 
Wykonawca zobowiązany jest podać adres e-mail, na którym prowadzona będzie 
korespondencja związana z postępowaniem. 

b) Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w 
formacie danych określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w 
sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych 
i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów 
teleinformatycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2247) i podpisana kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym. Zamawiający rekomenduje złożenie oferty w formacie .pdf i 
podpisanie jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie .pades. Sposób złożenia 
oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania z platformy 
platformazakupowa.pl. (załącznik nr 5 do SWZ). Ofertę należy złożyć w oryginale. 

c) Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako 
tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym 
zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz 
z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (np.; ZIP). 

d) Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za 
pośrednictwem Formularza składania oferty lub wniosku dostępnego na 
platformazakupowa.pl.  Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w  Regulaminie 
korzystania z platformy platformazakupowa.pl.  

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

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

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

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

c)             Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub 
oświadczeń składane są przez Wykonawcą za pośrednictwem platformy platformazakupowa.pl 
jako załączniki

d)            Zamawiający dopuszcza aby dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub                
elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane  przez Wykonawcę były za 
pośrednictwem poczty elektronicznej, na wskazany w lit b) adres email. 

e)           Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub  elektronicznych kopii 
dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu 
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.2020 poz.2452)

f)    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 na zasadach określonych w art.118 ustawy lub podwykonawcy niebędącego podmiotem 

https://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/
mailto:gromnik@krakow.lasy.gov.pl
https://platformazakupowa.pl/
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udostepniającym zasoby na takich  zasadach, zwane dalej „dokumentami potwierdzającymi 
umocowanie do reprezentowania”:
- zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż wykonawca, wykonawca wspólnie 
ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, 
zwane dalej „upoważnionymi podmiotami”, jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten 
dokument.
- zostały wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, 
przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci 
papierowej.

g)     poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci         
       papierowej, dokonuje w przypadku: 
      - 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;
      - przedmiotowych środków dowodowych – odpowiednio wykonawca lub wykonawca  
       wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówieni;

                     - innych dokumentów odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający 
                      się o udzielenie zamówienia, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.   
                      Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci 
                      papierowej może dokonać również notariusz.

h)     podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust.4 ustawy, 
oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, 
dokumenty, o których mowa w art. 94 ust.2 ustawy, niewystawione przez upoważnione podmioty, 
oraz pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, 
o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, 
przedmiotowe środki dowodowe, dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy, 
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 
potwierdzającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.

i)     Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej 
dokonuje w przypadku: 
1)   podmiotowych środków dowodowych – odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostepniający zasoby lub podwykonawca, w 
zakresie podmiotowych środków dowodowych, które każdego z nich dotyczą;

2)   Przedmiotowego środka dowodowego, dokumentu, o którym mowa w art. 94 ust. 2 ustawy, 
oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, lub zobowiązania podmiotu 
udostępniającego zasoby – odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o 
udzielenie zamówienia;

3)    Pełnomocnictwa – mocodawca.
           Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej
           może dokonać również notariusz.

8.10  Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

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

8.12  Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. Zamawiający jest 
obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu 
składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do zamawiającego nie później 
niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert.
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8.13 Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w pkt. 8.12 SWZ , przedłuża się 
termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych Wykonawców z 
wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert.  W przypadku gdy wniosek o 
wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w pkt 8.12 SWZ, Zamawiający nie ma 
obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert.

8.14  Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieści na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania. 

8.15. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości 
dotyczących treści SWZ. 

9. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

9.1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

10. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

10.1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres nie dłuższy niż 30 dni, tj.; do dnia 14.10.2021 r. 

10.2.W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą 

określonego w dokumentach zamówienia, zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca 

się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazany przez 

niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.

10.3.Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

11. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

11.1. Oferta musi być sporządzona pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatrzona 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oferta musi być sporządzona w języku polskim oraz podpisana 

przez osobę upoważnioną.

11.2 W przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika, do oferty należy dołączyć stosowne    

pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być załączone w oryginale lub kopii notarialnie 

potwierdzonej.

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

11.3.Na ofertę składają się:

a) wypełniony formularz ofertowy  sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ;

b) kosztorys ofertowy sporządzony metodą uproszczoną  

c) oświadczenie, załącznik nr 1;

d) w przypadku powoływania się na zasoby podmiotów trzecich - zobowiązanie tych podmiotów (zał. nr 2 

do SWZ);

e) pełnomocnictwo - (oryginał lub notarialnie potwierdzona kopia) w przypadku, gdy upoważnienie do 

podpisania oferty nie wynika z dokumentów rejestrowych. W przypadku podmiotów wspólnie 

ubiegających się  o zamówienie - pełnomocnictwo (oryginał lub notarialnie potwierdzona kopia)  do 
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reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu 

i zawarcia Umowy w sprawie zamówienia publicznego;

11.4 Dokumenty składane wraz z ofertą, w tym pełnomocnictwa powinny zostać sporządzone w sposób 

określony w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów wydanym na podstawie art. 70 PZP określającym 

sposób sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów 

elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego lub konkursie.

11.5 Zamawiający nie ujawnia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 

ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 

1913), jeżeli Wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą być one 

udostępnione oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca 

nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 PZP.

11.6 Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty przed 

terminem składania ofert. Zmiana oferty musi zostać sporządzona zgodnie z zasadami opisanymi w SWZ.

11.7 W przypadku nieprawidłowego złożenia oferty, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe jej 

przesłanie lub przedterminowe otwarcie. Oferta taka nie weźmie udziału w postępowaniu

12. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

12.1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformazakupowa.pl, do dnia 15.09.2021.r., godz. 9:00 

12.2.    Otwarcie ofert nastąpi   dnia 15.09.2021 r. o godz. 9:30 w Nadleśnictwie Gromnik 

12.3. W przypadku awarii sytemu teleinformatycznego przy użyciu którego Zamawiający dokonuje otwarcia 

ofert, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego w 

pkt 12.2. SWZ, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii. Zamawiający poinformuje o 

zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

12.4. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

12.5. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania informacje o:

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności 

gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte;

2) cenach zawartych w ofertach.

13. OPIS  SPOSOBU  OBLICZENIA CENY

13.1. Wykonawca zobowiązany jest podać na formularzu oferty (załącznik nr 7 do SWZ) łączną cenę za 

wykonanie całego Przedmiotu zamówienia. 

13.2. Cena oferty musi być podana w PLN cyfrowo i słownie w wartości netto i brutto, z wyodrębnieniem 

należnego podatku VAT.

https://platformazakupowa.pl/
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13.3. Wykonawca jest zobowiązany do oferty dołączyć kosztorys ofertowy sporządzony metodą kalkulacji 

uproszczonej  w oparciu o załączony do SWZ przedmiar (załącznik nr 4 do SWZ). 

13.4 Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie 

poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu 

zamówienia, w tym również wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu Przedmiotu zamówienia (umowy). 

13.5 Jeżeli złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego 

zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do 

przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi 

przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić 

do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, 

których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazując ich wartość bez 

kwoty podatku. Oświadczenie takie należy złożyć na formularzu ofertowym. 

13.6 Cena musi być podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zgodnie z matematycznymi 

zasadami zaokrągleń) łącznie z należnym podatkiem od towarów i usług VAT. 

13.7  Podatek od towarów i usług (VAT) należy uwzględnić w cenie ofertowej w wysokości obowiązującej na 

dzień składania ofert. 

14. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ 
Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

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

1) Cena - 60 %,

2) Okres gwarancji - 40%,

14.2.  Sposób obliczania punktów dla poszczególnych kryteriów:

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

                                                                          

                                                                              Cn 

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

                                                                                Co 

gdzie:

C – liczba punktów w ramach kryterium „Cena”

Cn - najniższa cena spośród ofert ocenianych

Co - cena oferty ocenianej 

Ocenie w ramach kryterium „Cena” podlegać będzie cena łączna brutto za wykonanie całego Przedmiotu 

zamówienia podana w formularzu oferty.

W tym kryterium Wykonawca może uzyskać maksymalnie 60 punktów. 

2) Kryterium okresu  gwarancji (G)   – waga 40% ( 1% - 1 pkt)

Sposób obliczania punktów dla ww. kryterium:  

Maksymalna ilość punktów możliwa do uzyskania w kryterium okresu gwarancji wynosi 40 pkt 
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Gwarancja w miesiącach Liczba punktów

60 0

66  20

72 40

Sposób obliczenia punktów dla  kryterium okres gwarancji jakości:

a) Kryterium gwarancji jakości na całość zamówienia będzie rozpatrywane na podstawie  

zadeklarowanego w formularzu ofertowym okresu gwarancji jakości;

b) Najkrótszy możliwy okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego to 60 miesięcy liczonych od 

daty ostatecznego odbioru robót przy czym bieg gwarancji rozpoczyna się z datą bezusterkowego 

odbioru protokołu końcowego; 

c) Najdłuższy możliwy okres gwarancji jaki będzie uwzględniany przy ocenie oferty to okres 72 

miesiące;

d) Wykonawca może zaproponować okres gwarancji jakości w pełnych miesiącach tj. 60, 66, 72,  

miesiące. Jeżeli Wykonawca wpisze okres gwarancji krótszy niż 60 miesięcy to przygotuje ofertę 

niezgodnie z SWZ, co skutkować będzie odrzuceniem oferty. W przypadku nie wypełnienia w formularzu 

ofertowym stosownej rubryki Zamawiający uzna, że Wykonawca deklaruje najkrótszy, tj. 60 miesięczny 

okres gwarancji jakości.

                                                                                                                                                             

14.3. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która uzyskała łącznie najwyższą liczbę punktów 

obliczoną wg  następującego wzoru: 

S= C+G

gdzie:

S - łączna liczba punktów jaką uzyskała oceniana oferta 

C - liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w ramach kryterium cena 

G - liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium okresu gwarancji                              

14.4. Zamawiający obliczy punkty z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zaokrąglając zgodnie 

z zasadami matematycznymi.

14.5. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki 

sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera 

ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub 

koszcie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym 

przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 

15. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU 
ZAWARCIA UMOWY
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15.1. Przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca, którego oferta została 

uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest dopełnić następujących formalności:

1) w przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie – przedłożyć Zamawiającemu 

kopię umowy konsorcjum;  

2) wnieść wymagane zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny ofertowej 

brutto; 

3) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o 

pracę, zawierające informacje, w tym dane osobowe niezbędne do zweryfikowania zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia 

umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę, wymiar etatu oraz zakres obowiązków pracownika

4) Przedłożyć Zamawiającemu wykaz pracowników do wykonania zadania, zatrudnionych na podstawie 

umowy o pracę, zawierający wyłącznie imię i nazwisko pracownika, datę zatrudnienia oraz informację o 

rodzaju wykonywanych przez niego czynności;

5) Przedłożyć Zamawiającemu kopie umów o podwykonawstwo, jeżeli Wykonawca polegał na zasobach 

podmiotu trzeciego;

6) Przedłożyć Zamawiającemu plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na wykonywanych robotach;

15.2 Niedopełnienie wskazanych formalności będzie traktowane jako uchylanie się przez Wykonawcę od 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

16. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

16.1. Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza 

zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, które służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania Umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie.

16.2. 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.

16.3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy 

w innych formach.

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

wadium na poczet zabezpieczenia.
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16.5. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka 

form, o których mowa w pkt 16.2 SWZ. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem 

ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

16.6 Zwrot zabezpieczenia:

1) 70% wartości zabezpieczenia Zamawiający zwraca w terminie 30 dni od daty sporządzenia ostatniego  

protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń;

2) 30% kwota pozostawiona przez Zamawiającego na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady 

kwota, zwracana na warunkach opisanych w Umowie, nie później niż w 15 dniu po upływie okresu 

rękojmi za wady.

16.7  Zamawiający nie przewiduje zaliczkowania Wykonawcy.

17. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO KTÓRE ZOSTANĄ 
WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

17.1 Projekt umowy stanowi załącznik nr 3 do SWZ. 

17.2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w 

ofercie. 

17.3. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku wystąpienia co najmniej jednej 

z okoliczności w niej wymienionych z uwzględnieniem podanych we wzorze umowy warunków ich 

wprowadzenia.

18. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU 
POSTĘPOWANIA O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE

18.1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes 

w uzyskaniu danego zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w 

wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

18.2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub 

ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na 

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

18.3. Odwołanie przysługuje na:

1) Niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, w tym na projektowane postanowienia umowy;

2) Zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był 

obowiązany na podstawie ustawy.

18.4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed 

upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed 

upływem tego terminu..
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18.5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia 

ogłoszenia w Biuletynie Zamówień publicznych lub treści SWZ na stronie internetowej.

18.6. Odwołanie wnosi się w terminie:

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

wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

2) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego 

wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1).

18.7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt. 18.5 i 18.6 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.

18.8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, 

stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

18.9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 

17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału 

nie stanowią inaczej.

18.10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych, zwanego dajej 

„sądem zamówień publicznych”

18.11. 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.

18.12. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień 

publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

19. OFERTY CZĘŚCIOWE 

19.1 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

20. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 214 UST. 1 PKT 7 I 8 
PZP

20.1  Zamawiający  nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 

PZP  

21. OFERTY WARIANTOWE 

21.1     Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

22. INFORMACJE O WALUTACH OBCYCH  
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22.1     Zamawiający nie dopuszcza możliwości prowadzenia rozliczeń w innych walutach niż PLN. 

23. AUKCJA ELEKTRONICZNA

23.1    Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.  

24. ZWROT KOSZTÓW 

24.1    Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu z zastrzeżeniem wyjątków 

określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych. 

25. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ .

25.1.  Zamawiający wymaga, aby przez cały okres realizacji robót, Wykonawca lub Podwykonawca zatrudniał 

na umowę o pracę w rozumieniu Kodeksu Pracy, osoby wykonujące następujące czynności w zakresie realizacji 

zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 

26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, ze zm.): 

• wszelkie prace związane z wykonywaniem prac ogólnobudowlanych

 Wymagania powyższe nie dotyczą robót budowlanych wykonywanych osobiście przez osoby prowadzące 

jednoosobową działalność gospodarczą lub wspólników spółek osobowych prowadzących  działalność 

osobiście. Szczegółowe wymogi dotyczące zatrudnienia na podstawie umowy o pracę określono w projekcie, 

który stanowi załącznik nr 3 do SWZ.

25.2. Najpóźniej w dniu podpisania Umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kompletną Listę 

Pracowników przeznaczonych do realizacji zamówienia ze wskazaniem podstawy dysponowania tymi 

osobami, która stanowić będzie załącznik do Umowy. 

25.3.  Roboty budowlane objęte Przedmiotem Umowy będą świadczone przez osoby zatrudnione na podstawie 

umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy -zwane Pracownikami wymienione w załączniku 

nr 2 do Umowy pn. „Wykaz Pracowników”. 

25.4.Wykonawca zobowiązuje się, że Pracownicy wykonujący Przedmiot Umowy wskazani w Wykazie 

Pracowników będą w okresie realizacji umowy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 z późn. zm.) oraz 

otrzymywać wynagrodzenie za pracę równe lub przekraczające równowartość wysokości wynagrodzenia 

minimalnego, o którym mowa w ustawie z  10.10.2002 o minimalnym wynagrodzeniu  za pracę  (Dz.U., 

z 2002 r. nr  200, poz. 1679 z  późn. zm.). 

25.5.  Każdorazowo na żądanie Zamawiającego w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 7 

dni roboczych, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć dokumenty potwierdzające, że Przedmiot Umowy 

jest wykonywany przez  osoby będące pracownikami:  

1) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię 

dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń dokonane 

w stosunku do osób wykonujących czynności, do których odnosi się obowiązek  zatrudnienia. Dokument 

ten powinien być zanonimizowany w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników.                       
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2) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie 

umów o pracę osób wykonujących czynności, do których odnosi się obowiązek zatrudnienia, za ostatni 

okres rozliczeniowy.

25.6. Nieprzedłożenie dokumentów zgodnie z pkt. 25.5 będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku 

zatrudnienia pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o pracę.

25.7.W celu kontroli przestrzegania postanowień Umowy przez Wykonawcę przedstawiciel Zamawiającego 

uprawniony jest w każdym czasie do weryfikacji tożsamości personelu Wykonawcy uczestniczącego 

w realizacji Przedmiotu Umowy.

25.8.Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób, przy pomocy, których Wykonawca świadczyć będzie 

Przedmiot Umowy, na inne posiadające co najmniej taką samą wiedzę, doświadczenie i kwalifikacje 

opisane w SWZ z zachowaniem wymogów dotyczących zatrudniania na podstawie umowy o pracę. O 

planowanej zmianie osób lub dodatkowych osobach przy pomocy których Wykonawca wykonuje 

Przedmiot Umowy, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Zamawiającego na piśmie 

przed dopuszczeniem tych osób do wykonywania prac. 

25.9. Za niedopełnienie wymogu zatrudniania pracowników świadczących Przedmiot Umowy na podstawie 

umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary 

umowne w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów 

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego 

niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudniania pracowników świadczących przedmiot umowy na 

podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy) oraz liczby miesięcy w okresie 

realizacji Umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu – za każdą osobę poniżej liczby 

wymaganych pracowników świadczących Przedmiot Umowy na podstawie umowy o pracę wskazanej 

przez Zamawiającego w punkcie 25.1.

26. INFORMACJE O SPOSOBIE KOMUNIKOWANIA SIĘ ZAMAWIAJACEGO Z WYKONAWCAMI W INNY SPOSÓB 

NIŻ PRZY UŻYCIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, W TYM W PRZYPADKU ZAISTNIENIA JEDNEJ Z 

SYTUACJI OKREŚLONYCH W ART. 65 UST. 1, ART. 66 I ART. 69 PZP

26.1    Zamawiający nie dopuszcza innego sposobu komunikowania się z wykonawcami niż opisany w Rozdziale  

8 SWZ. 

27. INFORMACJA O KLUCZOWYCH CZĘŚCIACH ZAMÓWIENIA 

27.1. Zamawiający nie zastrzega wykonania kluczowych części zamówienia przez Wykonawcę. 

27.2. Wykonawca może powierzyć realizację części przedmiotu zamówienia podwykonawcom.

27.3. Jeżeli powierzenie Podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane lub usługi 

następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie, 

lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. 
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27.4.  Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego Podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, 

Wykonawca obowiązany jest w ciągu 7 dni od powzięcia wiadomości o wykluczeniu zastąpić tego 

Podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcy. 

27.5. Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy 

z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

27.6. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierzy 

powierzyć Podwykonawcom. Wskazanie takie należy określić na formularzu ofertowym (zał. nr 1 do 

SWZ).

28. KATALOGI ELEKTRONICZNE 

28.1. Zamawiający nie wprowadza wymogu ani możliwości złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych. 

29. INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZEPROWADZENIA PRZEZ WYKONAWCÓW WIZJI LOKALNEJ

29.1. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenie wizji lokalnej w miejscu budowy. 

30. WYMAGANIA DOT. UMOWY O PODWYKONAWSTWO, KTÓREJ PRZEDMIOTEM SĄ ROBOTY 

BUDOWLANE, KTÓRYCH NIESPEŁNIENIE SPOWODUJE ZGŁOSZENIE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO 

ODPOWIEDNIO ZASTRZEŻEŃ LUB SPRZECIWU, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY OKREŚLA TAKIE WYMAGANIA ORAZ 

INFORMACJE O UMOWACH O PODWYKONAWSTWO, KTÓRYCH PRZEDMIOTEM SĄ DOSTAWY LUB 

USŁUGI, KTÓRE Z UWAGI NA WARTOŚĆ LUB PRZEDMIOT TYCH DOSTAW LUB USŁUG, NIE PODLEGAJĄ 

OBOWIĄZKOWI PRZEDKŁADANIA ZAMAWIAJĄCEMU.

30.1. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzający zawrzeć Umowę o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany w trakcie realizacji 

zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, 

przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na 

zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem Umowy.

30.2. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o 

podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy 

lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

30.3. Zamawiający w terminie 14 dni zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:

1) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni.

30.4.  Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 14 dni uważa się za akceptację projektu umowy 

przez Zamawiającego. 
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30.5.  Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

30.6.  Zamawiający w terminie 14 dni zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane w przypadkach, o których mowa w pkt 30.3. 

30.7. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane w terminie 14 dni uważa się za akceptację umowy przez 

Zamawiającego. 

30.8.  Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są dostawy lub usługi w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

30.9.  Obowiązek przedkładania kopii umów o podwykonawstwo, o których mowa w art. 143 b ust. 8 Pzp nie 

dotyczy umów, których przedmiotem są:

1) umowy o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości umowy brutto w sprawie 

zamówienia publicznego 

2) usługi: ochrony terenu budowy, sprzątania, wynajmu sprzętu i transportu, utrzymania terenu 

budowy, wykonywane na rzecz wykonawcy przez osoby przez niego zakontraktowane do realizacji 

umowy na podstawie umów cywilnoprawnych i innych kosztów ogólnych budowy, a których wartość 

każdej z osobna nie przekracza 50.000,00 zł brutto

3) dostawy: związane z utrzymaniem terenu budowy, dotyczące personelu Wykonawcy lub personelu 

podwykonawców, a których wartość każdej z osobna nie przekracza 50.000,00 zł brutto.  

30.10. W przypadku, o którym mowa w pkt 30.8, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni, 

Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod 

rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

30.11.Postanowienia pkt 30.1-30.10 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo. 

30.12.Zamawiający wymaga, aby umowa o podwykonawstwo z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą, 

której przedmiotem są roboty budowlane zawierała w szczególności: 

1) planowaną datę zawarcia umowy (umożliwiającą Zamawiającemu wniesienie ewentualnych 

zastrzeżeń lub sprzeciwu);

2) dokładny i szczegółowy zakres robót budowlanych objętych umową; 

3) cenę za wykonanie zakresu objętego umową, przy czym wynagrodzenie podwykonawcy nie może 

być wyższe od wynagrodzenia Wykonawcy; 

4) sposób odbiorów i rozliczeń z tytułu wykonania zakresu robót przez podwykonawcę (niesprzeczny 

z postanowieniami umowy zawartej z Zamawiającym);

5) termin wykonania podzlecanego zakresu roboty budowlanej przez Podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę, przy czym termin wykonania robót nie może być dłuższy od terminu określonego w 

umowie (harmonogramie); 

6) termin zapłaty wynagrodzenia nie dłuższy jednak niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy faktury 

lub rachunku, potwierdzających wykonanie podzleconej roboty budowlanej. 
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30.13. Postanowienia umów sprzeczne z pkt 30.12 stanowić będą podstawę do zgłoszenia sprzeciwu lub 

zastrzeżeń. 

30.14. Pozostałe regulacje dotyczące podwykonawstwa zostały uregulowane we wzorze Umowy. 

31. KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

31.1. Stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych osobowych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04 maja 2016 r., str. 1 – „RODO”) Zamawiający 
informuje, iż administratorem danych osobowych jest Nadleśnictwo Gromnik z siedzibą: 33-180 Gromnik, 
ul. Generała Andersa 1, tel. (14) 65-15-081, adres e-mail: gromnik@krakow.lasy.gov.pl

      Z Inspektorem ochrony danych w Nadleśnictwie Gromnik można skontaktować się poprzez e-mail: 
iod@comp-net.pl

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

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

31.4.  Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z 
prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
oraz jego rozstrzygnięciem, jak również, po wybraniu Wykonawcy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w 
celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz jej realizacji, a także udokumentowania 
postępowania o udzielenie zamówienia i jego archiwizacji.

31.5.  Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym dokumentacja postępowania 
zostanie udostępniona w oparciu o art. 18-19 oraz 74-76 PZP.

31.6.  Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust.1 PZP, przez okres 4 lat od dnia 
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 
lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy w sprawie zamówienia publicznego.

31.7.  Niezależnie od postanowień pkt 31.6. powyżej, w przypadku zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego, dane osobowe będą przetwarzane do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z 
umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

31.8. Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania 
o udzielenie zamówienia mogą zostać przekazane podmiotom przetwarzającym dane 
w imieniu administratora danych osobowych np. podmiotom świadczącym usługi doradcze, w tym usługi 
prawne, i konsultingowe, firmom zapewniającym niszczenie materiałów itp., 

31.9.  Stosownie do art. 22 RODO, decyzje dotyczące danych osobowych nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

31.10.  Osoba, której dotyczą pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania dane 
osobowe, ma prawo:
1) dostępu do swoich danych osobowych – zgodnie z art. 15 RODO, przy czym w sytuacji, gdy wykonanie 

obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1 -3 RODO wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku 
Zamawiający może żądać wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, 
w szczególności podania nazwy lub daty bieżącego bądź zakończonego postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego;

2) do sprostowana swoich danych osobowych – zgodnie z art. 16 RODO, przy czym  skorzystanie z 
uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 RODO, nie 
może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ani zmianą 

Prezbudowa%20budynku%20gospodarczego%20wraz%20z%20zagospodarowaniem%20terenu%20i%20instalacjami%20wewn%C4%99trznymi,%20po%C5%82o%C5%BConego%20na%20dzia%C5%82ce%201302-4%20w%20m.%20Gromnik/gromnik@krakow.lasy.gov.pl
Prezbudowa%20budynku%20gospodarczego%20wraz%20z%20zagospodarowaniem%20terenu%20i%20instalacjami%20wewn%C4%99trznymi,%20po%C5%82o%C5%BConego%20na%20dzia%C5%82ce%201302-4%20w%20m.%20Gromnik/iod@comp-net.pl
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postanowień umowy w zakresie niezgodnym z PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz 
jego załączników;

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

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

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

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

1) prawo do usunięcia danych osobowych, o czym przesądza art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO, 
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, 
3) określone w art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a to z uwagi na fakt, że 

podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 
31.13.  Dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych 

podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w 
interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, w szczególności do podmiotów 
prowadzących działalność kontrolną wobec Zamawiającego. 

32. ZAŁĄCZNIKI DO SWZ

1. Załącznik nr 1  - oświadczenie

2. Załącznik nr 2 - zobowiązanie  

3. Załącznik nr  3 - wzór Umowy 

4. Załącznik nr 4 – dokumentacja techniczna

5. Załącznik nr 5 – Regulamin platformy zakupowej

6. Załącznik nr 6 – oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej

7. Załącznik nr 7 - formularz oferty 

8. Załącznik nr 8 –  wykaz osób
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