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SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

1.  NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

Skarb Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe  

Nadleśnictwo Augustów w Augustowie 

reprezentowane przez  

Wojciecha Szostaka – Nadleśniczego 

siedziba Nadleśnictwa:  

Nadleśnictwo Augustów 

ul. Turystyczna 19 

16-300 Augustów 

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

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

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

strona internetowa prowadzonego postępowania: 

https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_augustow  

 

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

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

 

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

 

2.  TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA 

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

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

2.3. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „procedury 
odwróconej”, o której mowa w art. 139 ust. 1 - 4 PZP. Stosownie do przywołanych przepisów 
Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji 

mailto:augustow@bialystok.lasy.gov.pl
http://www.augustow.bialystok.lasy.gov.pl/
https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_augustow
https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_augustow
https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_augustow
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podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku 
podstaw wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu.   

 

3.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

3.1. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia 

1) Przedmiotem zamówienia jest nadzór inwestorski nad zadaniami realizowanymi w ramach 

projektu „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmiany klimatu - mała retencja 

oraz  przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych”. Numer projektu: POIS.02.01.00-

00-0005/16 ID Postępowania: 01-01/N/01/UE/a/1-1 

3.2. Zamówienie dotyczy projektu „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian 

klimatu - mała retencja oraz  przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych” 

finansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (POIiŚ 2014-2020) 

  Beneficjent projektu” Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe 

3.3. Celem projektu jest wzmocnienie odporności na zagrożenia związane ze zmianami klimatu w 

nizinnych ekosystemach leśnych. Podejmowane działania będą ukierunkowane na 

zapobieganie powstawaniu lub minimalizację negatywnych skutków zjawisk naturalnych 

takich jak: niszczące działanie wód wezbraniowych, powodzie i podtopienia, susza i pożary. 

3.4. Cel główny projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację kompleksowych działań 

polegających na zabezpieczeniu lasów przed kluczowymi zagrożeniami związanymi ze 

zmianami klimatycznymi. Obejmą one rozwój systemów małej retencji oraz 

przeciwdziałanie nadmiernej erozji wodnej na terenach nizinnych. 

3.5. Cele uzupełniające: 

a) odbudowa cennych ekosystemów naturalnych, a tym samym pozytywny wpływ na ochronę 

różnorodności biologicznej; 

b) ocena skutków przyrodniczych wykonywanych zadań realizowana poprzez prowadzenie 

monitoringu porealizacyjnego wybranych zadań adaptacyjnych.  

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

a) Pakiet I- Nadzór inwestorski nad zadaniem inwestycyjnym o nazwie „Budowa urządzeń 
małej retencji i szczególne korzystanie z wód w Nadleśnictwie Augustów – Pakiet I –
Leśnictwo  Jastrzębna” 

b) Pakiet II – Nadzór inwestorski nad zadaniem inwestycyjnym o nazwie „Rozbudowa 
zbiornika małej retencji (kat. obiektu XXIV) i budowa urządzeń małej retencji w 
Nadleśnictwie Augustów – Pakiet II–Leśnictwo  Sajenek” 

  Wykonawca może złożyć ofertę na jeden lub większą ilość Pakietów. Oferta złożona na dany 
Pakiet musi jednakże obejmować cały zakres prac przewidzianych w SWZ dla tego Pakietu. 
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3.7. Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa 
Augustów. 

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

3.9. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone zgodnie ze Wspólnym Słownikiem 
Zamówień (CPV): 

71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego 

3.10. Przedmiot zamówienia obejmuje: 

3.10.1.  Pakiet I - Nazwa zamówienia: Nadzór inwestorski nad zadaniem inwestycyjnym o 
nazwie „Budowa urządzeń małej retencji i szczególne korzystanie z wód w 
Nadleśnictwie Augustów – Pakiet I –Leśnictwo  Jastrzębna”: 

1.   Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad 
wykonaniem zadania: „Budowa zbiornika i ochrona obszarów mokradłowych w Leśnictwie 
Jastrzębna” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2016-2020. 

2.   Adres przedsięwzięcia: działki o nr ew. 100, 99/1, 72/9 w obrębie Balinka; gmina Sztabin; 
powiat augustowski. Projektowane budowle zlokalizowane są na gruntach Skarbu Państwa w 
zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwa Augustów. 

3.   Budowa obiektu małej retencji będzie obejmowała prace określone w dokumentacji, na którą 
składają się: 

A. Załącznik nr 11A – Operat wodno-prawny - Pakiet I 

B. Załącznik nr 11B – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - Pakiet I 

C. Załącznik nr 11C – Projekt budowalno-wykonawczy - Pakiet I 

D. Załącznik nr 11D – Przedmiar robót- Pakiet I 

4.   W ramach pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego Wykonawca zobowiązany jest do 
wykonywania pełnego zakresu czynności określonych w art.25 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – 
Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234, 282. z 
późn.zm.- dalej PB), w tym w szczególności do: 

A. reprezentowania Zamawiającego na budowie przez sprawowania kontroli zgodności realizacji 
robót z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, pozwoleniem na budowę, 
obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej; 

B. prowadzenia nadzoru inwestorskiego nad prawidłowym przebiegiem robót zgodnie z 
umowami o roboty budowlane, nie rzadziej jednak niż 2 raz w tygodniu oraz na wezwanie 
inwestora  w razie zaistnienia pilnej, nieprzewidzianej potrzeby, w czasie 24 godzin od 
telefonicznego powiadomienia potwierdzone wpisem do dziennika budowy; 

C.  informowania Zamawiającego o zagrożeniach w realizacji zadania, występujących 
odstępstwach jakościowych, odstępstwach co do sposobu wykonywania zadnia; 
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D. sprawdzania jakości wykonanych robót, wbudowanych materiałów budowlanych, a w 
szczególności zapobiegania zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i 
niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie; 

E. obowiązkowego sprawdzania i odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu lub 
zanikających najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych po zgłoszeniu ich przez Kierownika budowy 
(robót) z zapisem w dzienniku budowy. W przypadku nie zgłoszenia tych robót do 
sprawdzenia przez Wykonawcę robót budowlanych, inspektor nadzoru-żąda od Wykonawcy, 
wykonania na jego (wykonawcy) koszt odkrywek elementów robót budzących wątpliwości- 
odnotowując te czynności w dzienniku budowy 

F. kontroli prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nich wpisów 
stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania 
robót; 

G. weryfikacji zakresu wykonanych robót pod względem ich zgodności z dokumentacją 
projektową i stanem faktycznym; 

H. potwierdzania faktycznie wykonanych robot oraz usunięcia wad; 

I. wydawania kierownikowi budowy poleceń potwierdzonych wpisem do dziennika budowy 
dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także 
wymagających odkrycia robot lub elementów zakrytych oraz przedstawiania ekspertyz 
dotyczących prowadzonych robót budowlanych, dowodów dopuszczenia do obrotu i 
stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych; 

J. żądania od kierownika budowy dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie 
wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót w przypadku, gdyby ich kontynuacja 
mogła wywołać zagrożenia bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub 
pozwoleniem na budowę; 

K. zawiadomienia Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych 
nieprzewidzianych zawartą umową z Wykonawcą, 

L. kontroli ilości i terminowości wykonywania robót; 

M. organizowania i prowadzenia narad technicznych, problemowych i innych spotkań zwołanych 
przez Zamawiającego i ich protokołowanie; 

N. rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej powstałych w toku prowadzenia robót a w razie 
potrzeby zaciąganie opinii autora projektu, z wyjątkiem spraw mających wpływ na zmianę 
kosztów budowy ponoszonych przez Zamawiającego; 

O. kontrola i weryfikacja przedkładanych kosztorysów oraz stanu realizacji budżetu inwestycji; 

P. składanie raportów Zamawiającemu o występujących ewentualnych trudnościach w realizacji 
budowy lub odstępstwach od umowy o roboty budowlane, w terminie 2 dni od wystąpienia 
ww. trudności lub odstępstw; 

Q. uczestniczenie przy przeprowadzeniu wszystkich prób, pomiarów i sprawdzeń; 

R. egzekwowanie od wykonawcy wszelkich prób i badań opisanych w Specyfikacji Wykonania i 
Odbioru Robót; 
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S. zatwierdzenia materiałówa. do wbudowania; 

T.  uczestnictwo w komisji odbioru końcowego inwestycji;  

U. załatwienia wszelkich bieżących spraw formalnoprawnych związanych z prowadzeniem i 
zakończeniem robót 

V. kontrolowanie Wykonawcy w zakresie przestrzegania zasad planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowie oraz przepisów BHP, Ppoż. i ochrony środowiska, 

W. zawiadamianie nadzoru budowlanego o wypadkach naruszenia prawa budowlanego 
stwierdzonych w toku realizacji budowy, dotyczących bezpieczeństwa budowy i ochrony 
środowiska, a także o rażących nieprawidłowościach lub uchybieniach technicznych, 

X. potwierdzenie zakończenia robót i czynne uczestnictwo w odbiorze robót, 

Y. poświadczenie terminu zakończenie robót, 

Z. sprawdzenie i potwierdzenie prawidłowości sporządzenia dokumentów rozliczeniowych oraz 
dokumentacji powykonawczych w tym ewentualnych kosztorysów powykonawczych, 

 5.   Przed złożeniem oferty Wykonawca ma możliwość dokonania wizji lokalnej przyszłego terenu 
objętego przedmiotem zamówienia celem sprawdzenia miejsca prowadzenia robót objętych 
przedmiotem nadzoru oraz warunków związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia. 
Wizja lokalna – po uprzednim kontakcie z Panem Adamem Sieńko (nr.tel. 512 278 899). 

  Przeprowadzenie ewentualnej wizji lokalnej terenu objętego przedmiotem zamówienia 
odbywa się na koszt własny Wykonawcy. 

6.   Inspektor nadzoru zobowiązany jest do dostosowania godzin pracy do czasu pracy 
Wykonawcy robót budowlanych, przy czym Zamawiający wymaga pełnej dyspozycyjności i 
inspekcji na terenie prowadzenia robót budowlanych, polegających na obecności inspektora 
nadzoru na terenie budowy w razie potrzeby, gdy konieczność pobytu wynikać będzie z 
postępu robót, przyczyn technicznych, awarii itp. 

7.   Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne robót 
budowlanych, powstałe w wyniku błędów w nadzorze inwestycyjnym, do momentu 
wygaśnięcia okresu gwarancji i rękojmi określonego w ofercie wykonawcy robót budowlanych, 
nad którymi będzie prowadzony nadzór – na zasadach określonych w ustawie z dnia 23 
kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. u. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.). 

8.   Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego oraz powinien podejmować wszelkie uzasadnione kroki 
mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na 
terenie i wokół terenu budowy. 

9.   Inspektor nadzoru zobowiązany jest również do prowadzenia dokumentacji fotograficznej 
(zwłaszcza robót zanikowych) w formie elektronicznej podczas całego procesu inwestycyjnego 
i przekazanie jej Zamawiającemu po odbiorze końcowym robót. 

10.  Inspektor nadzoru jest odpowiedzialny za wykonywanie nadzoru zgodnie z przepisami, 
obowiązującymi normami, zasadami wiedzy technicznej oraz za należytą staranność 
wykonywanych robót, jej właściwą organizację, bezpieczeństwo i jakość. 
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10.   Termin realizacji zamówienia w czasie: od dnia podpisania umowy (ale nie wcześniej niż od 
dnia przekazania placu budowy wykonawcy robót budowlanych objętych nadzorem) do dnia 
zakończenia robót budowlanych, potwierdzonych bezusterkowym protokołem końcowego 
odbioru robót budowlanych objętych nadzorem. 

11.   Rozpoczęcie robót nastąpi po protokolarnym przekazaniu placu budowy Wykonawcy robót 
budowlanych objętego nadzorem przez Zamawiającego przy obecności przedstawiciela 
nadzoru inwestorskiego. 

3.10.2. Pakiet II - Nazwa zamówienia: Nadzór inwestorski nad zadaniem inwestycyjnym o 
nazwie „Rozbudowa zbiornika małej retencji (kat. obiektu XXIV) i budowa urządzeń 
małej retencji w Nadleśnictwie Augustów – Pakiet II–Leśnictwo  Sajenek” 

1.   Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad 
wykonaniem zadania: „Ochrona obszarów mokradłowych w Leśnictwie Sajenek” w ramach 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2016-2020. 

2.   Adres przedsięwzięcia: działki o numerach ewidencyjnych 191, 192/1, 214, 215, 216, 239, 240, 
241, 266, 267, 268, 271/2 w obrębie Sucha Rzeczka, gmina Płaska, powiat augustowski, na 
gruntach Skarbu Państwa w zarządzie Lasów Państwowych Nadleśnictwa Augustów. 

3.   Budowa obiektu małej retencji będzie obejmowała prace określone w dokumentacji, na którą 
składają się: 

E. Załącznik nr 12A – Operat wodno-prawny - Pakiet II 

F. Załącznik nr 12B – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - Pakiet II 

G. Załącznik nr 12C – Projekt budowalno-wykonawczy - Pakiet II 

H. Załącznik nr 12D – Przedmiar robót - Pakiet II 

4.   W ramach pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego Wykonawca zobowiązany jest do 
wykonywania pełnego zakresu czynności określonych w art.25 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – 
Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234, 282. z 
późn.zm.- dalej PB), w tym w szczególności do: 

a. reprezentowania Zamawiającego na budowie przez sprawowania kontroli zgodności realizacji 
robót z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, pozwoleniem na budowę, 
obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej; 

b. prowadzenia nadzoru inwestorskiego nad prawidłowym przebiegiem robót zgodnie z 
umowami o roboty budowlane, nie rzadziej jednak niż 2 raz w tygodniu oraz na wezwanie 
inwestora  w razie zaistnienia pilnej, nieprzewidzianej potrzeby, w czasie 24 godzin od 
telefonicznego powiadomienia potwierdzone wpisem do dziennika budowy; 

c.  informowania Zamawiającego o zagrożeniach w realizacji zadania, występujących 
odstępstwach jakościowych, odstępstwach co do sposobu wykonywania zadnia; 

d. sprawdzania jakości wykonanych robót, wbudowanych materiałów budowlanych, a w 
szczególności zapobiegania zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i 
niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie; 
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e. obowiązkowego sprawdzania i odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu lub 
zanikających najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych po zgłoszeniu ich przez Kierownika budowy 
(robót) z zapisem w dzienniku budowy. W przypadku nie zgłoszenia tych robót do 
sprawdzenia przez Wykonawcę robót budowlanych, inspektor nadzoru-żąda od Wykonawcy, 
wykonania na jego (wykonawcy) koszt odkrywek elementów robót budzących wątpliwości- 
odnotowując te czynności w dzienniku budowy 

f. kontroli prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nich wpisów 
stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania 
robót; 

g. weryfikacji zakresu wykonanych robót pod względem ich zgodności z dokumentacją 
projektową i stanem faktycznym; 

h. potwierdzania faktycznie wykonanych robot oraz usunięcia wad; 

i. wydawania kierownikowi budowy poleceń potwierdzonych wpisem do dziennika budowy 
dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także 
wymagających odkrycia robot lub elementów zakrytych oraz przedstawiania ekspertyz 
dotyczących prowadzonych robót budowlanych, dowodów dopuszczenia do obrotu i 
stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych; 

j. żądania od kierownika budowy dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie 
wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót w przypadku, gdyby ich kontynuacja 
mogła wywołać zagrożenia bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub 
pozwoleniem na budowę; 

k. zawiadomienia Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych 
nieprzewidzianych zawartą umową z Wykonawcą, 

l. kontroli ilości i terminowości wykonywania robót; 

m. organizowania i prowadzenia narad technicznych, problemowych i innych spotkań zwołanych 
przez Zamawiającego i ich protokołowanie; 

n. rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej powstałych w toku prowadzenia robót a w razie 
potrzeby zaciąganie opinii autora projektu, z wyjątkiem spraw mających wpływ na zmianę 
kosztów budowy ponoszonych przez Zamawiającego; 

o. kontrola i weryfikacja przedkładanych kosztorysów oraz stanu realizacji budżetu inwestycji; 

p. składanie raportów Zamawiającemu o występujących ewentualnych trudnościach w realizacji 
budowy lub odstępstwach od umowy o roboty budowlane, w terminie 2 dni od wystąpienia 
ww. trudności lub odstępstw; 

q. uczestniczenie przy przeprowadzeniu wszystkich prób, pomiarów i sprawdzeń; 

r. egzekwowanie od wykonawcy wszelkich prób i badań opisanych w Specyfikacji Wykonania i 
Odbioru Robót; 

s. zatwierdzenia materiałówa. do wbudowania; 

t.  uczestnictwo w komisji odbioru końcowego; 
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u. załatwienia wszelkich bieżących spraw formalnoprawnych związanych z prowadzeniem i 
zakończeniem robót 

v. kontrolowanie Wykonawcy w zakresie przestrzegania zasad planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowie oraz przepisów BHP, Ppoż. i ochrony środowiska, 

w. zawiadamianie nadzoru budowlanego o wypadkach naruszenia prawa budowlanego 
stwierdzonych w toku realizacji budowy, dotyczących bezpieczeństwa budowy i ochrony 
środowiska, a także o rażących nieprawidłowościach lub uchybieniach technicznych, 

x. potwierdzenie zakończenia robót i czynne uczestnictwo w odbiorze robót, 

y. poświadczenie terminu zakończenie robót, 

z. sprawdzenie i potwierdzenie prawidłowości sporządzenia dokumentów rozliczeniowych oraz 
dokumentacji powykonawczych w tym ewentualnych kosztorysów powykonawczych, 

5.   Przed złożeniem oferty Wykonawca ma możliwość dokonania wizji lokalnej przyszłego terenu 
objętego przedmiotem zamówienia celem sprawdzenia miejsca prowadzenia robót objętych 
przedmiotem nadzoru oraz warunków związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia. 
Wizja lokalna – po uprzednim kontakcie z Panem Adamem Sieńko (nr.tel. 512 278 899). 

  Przeprowadzenie ewentualnej wizji lokalnej terenu objętego przedmiotem zamówienia 
odbywa się na koszt własny Wykonawcy. 

6.   Inspektor nadzoru zobowiązany jest do dostosowania godzin pracy do czasu pracy 
Wykonawcy robót budowlanych, przy czym Zamawiający wymaga pełnej dyspozycyjności i 
inspekcji na terenie prowadzenia robót budowlanych, polegających na obecności inspektora 
nadzoru na terenie budowy w razie potrzeby, gdy konieczność pobytu wynikać będzie z 
postępu robót, przyczyn technicznych, awarii itp. 

7.   Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne robót 
budowlanych, powstałe w wyniku błędów w nadzorze inwestycyjnym, do momentu 
wygaśnięcia okresu gwarancji i rękojmi określonego w ofercie wykonawcy robót budowlanych, 
nad którymi będzie prowadzony nadzór – na zasadach określonych w ustawie z dnia 23 
kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. u. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.). 

8.   Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego oraz powinien podejmować wszelkie uzasadnione kroki 
mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na 
terenie i wokół terenu budowy. 

9.   Inspektor nadzoru zobowiązany jest również do prowadzenia dokumentacji fotograficznej 
(zwłaszcza robót zanikowych) w formie elektronicznej podczas całego procesu inwestycyjnego 
i przekazanie jej Zamawiającemu po odbiorze końcowym robót. 

10.  Inspektor nadzoru jest odpowiedzialny za wykonywanie nadzoru zgodnie z przepisami, 
obowiązującymi normami, zasadami wiedzy technicznej oraz za należytą staranność 
wykonywanych robót, jej właściwą organizację, bezpieczeństwo i jakość. 

11.   Termin realizacji zamówienia w czasie: od dnia podpisania umowy (ale nie wcześniej niż od 
dnia przekazania placu budowy wykonawcy robót budowlanych objętych nadzorem) do dnia 
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zakończenia robót budowlanych, potwierdzonych bezusterkowym protokołem końcowego 
odbioru robót budowlanych objętych nadzorem. 

3.11. Rozpoczęcie robót nastąpi po protokolarnym przekazaniu placu budowy Wykonawcy robót 
budowlanych objętego nadzorem przez Zamawiającego przy obecności przedstawiciela 
nadzoru inwestorskiego. 

3.12. PODWYKONAWCY: 

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

3.13. Wymagania dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie 
umowy o pracę, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy: 

  Zważywszy na fakt, iż wykonywanie czynności inspektora nadzoru polega na pełnieniu 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 
1994 r. Prawo budowlane, tym samym zasadniczo nie polega na wykonywaniu pracy w 
rozumieniu Kodeksu pracy, Zamawiający nie określa wymogu zatrudnienia przez 
Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w 
zakresie realizacji zamówienia. 

3.14. Miejscem realizacji zamówień, będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Augustów.  

4.  OKRES REALIZACJI ZAMÓWIENIA. 

4.1. Okres  realizacji zamówienia w danym Pakiecie:  

- od dnia zawarcia umowy (ale nie wcześniej niż od dnia przekazania placu budowy 
wykonawcy robót budowlanych objętych nadzorem)  

- do dnia zakończenia robót budowlanych, potwierdzonych bezusterkowym protokołem 
końcowego odbioru robót budowlanych objętych nadzorem oraz po uzyskaniu prawomocnych 
decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. 

4.2.   Rozpoczęcie robót nastąpi po protokolarnym przekazaniu placu budowy Wykonawcy robót 
budowlanych objętego nadzorem przez Zamawiającego przy obecności przedstawiciela 
nadzoru inwestorskiego. 

4.3.   Powyższe nie uchybia możliwości wykonywania uprawnień wynikających z umowy po 
terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, jak również możliwości przedłużenia okresu 
realizacji zamówienia w drodze zmiany umowy.  
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5.  INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 
214 ust. 1 PKT 7 PZP, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE UDZIELENIE TAKICH 
ZAMÓWIEŃ. 

 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6) art. 108 ust. 1 pkt 6 PZP Zamawiający wykluczy Wykonawcę, jeżeli, w przypadkach, o 
których mowa w art. 85 ust. 1 PZP, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z 
wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z 
Wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 275 z 
późn. zm.), chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być 
wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

6.2. W związku z tym, iż wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 
kwoty dla usług 10 000 000 euro przesłanka wykluczenia, o której mowa w art. 108 ust. 2 PZP 
w niniejszym postępowaniu nie występuje.  

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

1) art. 109 ust. 1 pkt 1) PZP Zamawiający wykluczy Wykonawcę, który naruszył obowiązki 
dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3 PZP, chyba 
że Wykonawca przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych 
podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z 
odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych 
należności; 

2) art. 109 ust. 1 pkt 2) PZP Zamawiający wykluczy Wykonawcę, który naruszył obowiązki 
w dziedzinie ochrony środowiska, prawa socjalnego lub prawa pracy: 

a)  będącego osobą fizyczną skazanego prawomocnie za przestępstwo przeciwko 
środowisku, o którym mowa w rozdziale XXII KK lub za przestępstwo 
przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, o którym mowa w 
rozdziale XXVIII KK, lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w 
przepisach prawa obcego, 
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b) będącego osobą fizyczną prawomocnie skazanego za wykroczenie przeciwko 
prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego 
popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny, 

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

3) art. 109 ust. 1 pkt 3) PZP Zamawiający wykluczy Wykonawcę, jeżeli urzędującego 
członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej 
lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-
akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo lub wykroczenie, o 
którym mowa w art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. a) lub b) PZP; 

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

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

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

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

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

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

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

6.5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 
5 i 6 PZP lub art. 109 ust. 1 pkt 2-5 i 7-10 PZP, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił 
łącznie przesłanki wymienione w art. 110 ust. 2 pkt 1)-3) PZP. Zamawiający ocenia, czy podjęte 
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przez Wykonawcę czynności, o których mowa w zdaniu poprzednim, są wystarczające do 
wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy. 
Jeżeli podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa wyżej, nie są wystarczające do 
wykazania jego rzetelności, Zamawiający wyklucza Wykonawcę.  

7.  WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA   

 

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

1) sytuacji ekonomicznej lub finansowej. 

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego 
warunku udziału w postępowaniu. 

2) zdolności technicznej lub zawodowej. 

a) Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli 
Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat od dnia w którym upływa 
termin składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – 
w tym okresie):  

 

I) dla Pakietu I: 

 
   zrealizował lub realizuje (przy czym w tym przypadku będzie liczona 

wartość zrealizowanej części przedmiotu umowy) co najmniej 1 

usługę (przez usługę rozumie się wykonywanie prac na podstawie 1 

umowy) polegającą na nadzorowaniu zadania (samodzielnie lub przez 

pracownika, na stanowisku Kierownika budowy, Kierownika robót lub 

Inspektora nadzoru inwestorskiego) obejmującego swoim zakresem: 

budowę, przebudowę, rozbudowę, remont lub modernizację remontu 

lub modernizacji obiektów małej retencji albo obiektów 

hydrotechnicznych (np. zastawka piętrząca, obiekty przy zbiornikach 

lub ciekach wodnych, umocowania brzegu itp.) o wartości zadania co 

najmniej 4 000,00 zł brutto. 

 

Wykonawca musi wykazać, że usługa, o której mowa powyżej, została 

wykonana lub jest wykonywana przez Wykonawcę należycie. 

 

II)   dla Pakietu II: 

 
   zrealizował lub realizuje (przy czym w tym przypadku będzie liczona 

wartość zrealizowanej części przedmiotu umowy) co najmniej 1 

usługę (przez usługę rozumie się wykonywanie prac na podstawie 1 

umowy) polegającą na nadzorowaniu zadania (samodzielnie lub przez 

pracownika, na stanowisku Kierownika budowy, Kierownika robót lub 

Inspektora nadzoru inwestorskiego) obejmującego swoim zakresem: 

budowę, przebudowę, rozbudowę, remont lub modernizację remontu 
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lub modernizacji obiektów małej retencji albo obiektów 

hydrotechnicznych (np. zastawka piętrząca, 

obiekty przy zbiornikach lub ciekach wodnych, umocowania brzegu 

itp.) o wartości zadania co najmniej 15 000,00 zł brutto. 

 

Wykonawca musi wykazać, że usługa, o której mowa powyżej, została 

wykonana lub jest wykonywana przez Wykonawcę należycie. 

Uwaga !  

 Jeżeli Wykonawca wykazuje doświadczenie nabyte w ramach kontraktu (zamówienia/umowy) 
realizowanego przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia/wspólnie 
realizujących zamówienie (konsorcjum wykonawców) Zamawiający nie dopuszcza by Wykonawca 
polegał na doświadczeniu grupy Wykonawców, której był członkiem, jeżeli faktycznie i konkretnie nie 
wykonywał wykazanego zakresu prac. Wykonawca ten może powołać się na doświadczenie grupy 
wykonawców, której był członkiem pod warunkiem, że faktycznie i konkretnie uczestniczył w 
wymaganym zakresie w realizacji wykazanej części/elementu zamówienia. Jeżeli pojedynczy członek 
Konsorcjum chciałby powołać się na doświadczenie całego konsorcjum to powinien skorzystać ze 
wsparcia pozostałych jego członków w trybie art. 118 PZP. Zamawiający nie dopuszcza możliwości 
sumowania robót o mniejszej wartości celem uzyskania wartości opisanej odpowiednio w punkcie 
7.1.2)a). 

 
b) Zamawiający nie stawia poszczególnych wymagań co do spełnienia warunku 

udziału w postępowaniu w zakresie potencjału technicznego. 

 

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

I) dla Pakietu I: 

 
   co najmniej 1 osobą, posiadającą uprawnienia budowlane do 

sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w 
budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane (Dz.U. z 2019 r. poz. 1186) i rozporządzeniem 
Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w 
sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 
2019 r. poz. 831) w specjalności wodno-melioracyjnej lub 
inżynieryjnej hydrotechnicznej, posiadającą co najmniej 3-
letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji Inspektora nadzoru 
inwestorskiego oraz która sprawowała nadzór inwestorski nad 
zadaniem polegającym na budowie, przebudowie, rozbudowie 
modernizacji obiektów małej retencji albo obiektów 
hydrotechnicznych (np. zastawka piętrząca, obiekty przy 
zbiornikach lub ciekach wodnych, umocowania brzegu itp.) dla 
co najmniej 1 inwestycji z ww. zakresu o wartości robót co 
najmniej 100 000 zł brutto; 
 

II) dla Pakietu II:  
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   co najmniej 1 osobą, posiadającą uprawnienia budowlane do 
sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w 
budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane (Dz.U. z 2019 r. poz. 1186) i rozporządzeniem 
Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w 
sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 
2019 r. poz. 831) w specjalności wodno-melioracyjnej lub 
inżynieryjnej hydrotechnicznej, posiadającą co najmniej 3-
letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji Inspektora nadzoru 
inwestorskiego oraz która sprawowała nadzór inwestorski nad 
zadaniem polegającym na budowie, przebudowie, rozbudowie 
modernizacji obiektów małej retencji albo obiektów 
hydrotechnicznych (np. zastawka piętrząca, obiekty przy 
zbiornikach lub ciekach wodnych, umocowania brzegu itp.) dla 
co najmniej 1 inwestycji z ww. zakresu o wartości robót co 
najmniej 400 000 zł brutto. 

Uwaga !  
a) Wymagane w tym punkcie okresy doświadczenia zawodowego, należy liczyć do upływu terminu 
składania ofert. Dane te powinny jasno wynikać z treści ujawnianej w dokumentach składanych wraz z 
ofertą Wykonawcy, dlatego wymaga się podania okresów realizacji robót, które nadzorował dany 
specjalista w tym podania dokładnych dat (dziennych) rozpoczęcia i zakończenia robót. Wykazanie 
różnych robót przebiegających w tym samym okresie czasu, którymi kierował specjalista zostanie 
potraktowane, jak wykonanie jednej usługi w danym okresie czasu, innymi słowy przyjmuje się, iż 
dublujące się okresy doświadczania zawodowego nie podlegają sumowaniu.  

 

7.2.  Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą 
„spełnia”/„nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach, o 
których mowa w rozdziale 9. 

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

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

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

1) wartości tego samego doświadczenia,  

2) tego samego potencjału finansowego.  

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

7.6.  Zamawiający dopuszcza, aby osoba nadzoru była wskazywana w więcej niż w jednym Pakiecie. 

 

8.  INFORMACJA O PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH  

Zamawiający nie wymaga od wykonawców przedłożenia przedmiotowych środków 
dowodowych. 

 

9.  WYKAZ PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH 

 

9.1. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w pkt 
6.1. i 6.2. oraz w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których 
mowa w pkt 7.1. Wykonawca będzie obowiązany przedstawić Zamawiającemu następujące 
oświadczenia i dokumenty (w terminach wskazanych w niniejszej SWZ):  

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

W JEDZ należy podać następujące informacje:  

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

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

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

- na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 
pkt 5) PZP – informacje wymagane w informacje wymagane w Części III lit. C 
wiersz czwarty JEDZ; 
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- na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 
pkt 6 PZP –  informacje wymagane w Części III lit. C wiersz szósty JEDZ; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dot. technicznej 
lub zawodowej w zakresie doświadczenia – informacje nt. usług wykonanych 
lub wykonywanych (przy czym w tym przypadku będzie liczona wartość 
zrealizowanej części przedmiotu umowy) w okresie ostatnich 3 lat od dnia w 
którym upływa termin składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy – w tym okresie) polegających na nadzorowaniu zadania 
(samodzielnie lub przez pracownika, na stanowisku Kierownika budowy, 
Kierownika robót lub Inspektora nadzoru inwestorskiego) obejmującego 
swoim zakresem: budowę, przebudowę, rozbudowę, remont lub 
modernizację remontu lub modernizacji obiektów małej retencji albo 
obiektów hydrotechnicznych (np. zastawka piętrząca, obiekty przy 
zbiornikach lub ciekach wodnych, umocowania brzegu itp. na kwotę nie 
mniejszą niż:  

1)   dla Pakietu I- 4 000,00 zł  

2)   dla Pakietu II – 15 000,00 zł 

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

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

Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług, 
wykonanych wspólnie z innymi wykonawcami informacje, o których mowa 
wyżej dotyczą usług faktycznie przez niego wykonanych, a w przypadku 
świadczeń powtarzających się lub ciągłych - również faktycznie przez niego 
wykonywanych.  
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- na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dot. zdolności 
technicznej lub zawodowej w zakresie osób skierowanych przez wykonawcę do 
realizacji zamówienia – informacje nt. osób: 

(1)   posiadających uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych 
funkcji technicznych w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. 
Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r. poz. 1186) i rozporządzeniem Ministra 
Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania 
zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w 
budownictwie (Dz.U. z 2019 r. poz. 831) w specjalności wodno-melioracyjnej 
lub inżynieryjnej hydrotechnicznej, posiadających co najmniej 3-letnie 
doświadczenie w pełnieniu funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz 
która sprawowała nadzór inwestorski nad zadaniem polegającym na budowie, 
przebudowie, rozbudowie modernizacji obiektów małej retencji albo obiektów 
hydrotechnicznych (np. zastawka piętrząca, obiekty przy zbiornikach lub 
ciekach wodnych, umocowania brzegu itp.)  

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

 
Dodatkowo w JEDZ należy podać informacje:  

-   określone w Części II litera C:- Informacje na temat polegania na zdolności 
innych podmiotów,  

-   określone w Części II litera D:-Informacje dotyczące Podwykonawców, na 
których zdolności Wykonawca nie polega,  

-   określone w Część IV Sekcja C pkt 10 dotyczące podwykonawstwa,  

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

b) wykaz usług porównywalnych z usługami stanowiącymi przedmiot zamówienia, 
w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie 
ostatnich 3 lat od dnia w którym upływa termin składania ofert,  a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości 
brutto, przedmiotu (rodzaju wykonanych usług), dat wykonania (dat dziennych 
rozpoczęcia i zakończenia realizacji) i podmiotów, na rzecz których usługi zostały 
wykonane (wzór wykazu wykonanych usług stanowi załącznik nr 6 do SWZ), 

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

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

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 
i) odpis lub informacje z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i 

Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4) PZP, 
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sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne 
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, 

 

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

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

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

9.2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu 
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych (warunki wskazane w pkt 7.1. ppkt 
2) lub sytuacji finansowej (warunki wskazane w pkt 7.1. ppkt 1 SWZ) innych podmiotów, 
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.   
 
Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych (warunki 
wskazane w pkt 7.1. ppkt 2) lub sytuacji finansowej (warunki wskazane w pkt 7.1. ppkt 1 SWZ) 
podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz  z ofertą: 

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

Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa wyżej, potwierdza, że 
stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje 
rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:  

(1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;  

(2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów 
podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;  

(3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego 
wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących 
wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których 
wskazane zdolności dotyczą.  
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Niewiążący wzór zobowiązania do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych 
zasobów na potrzeby wykonania zamówienia stanowi załącznik nr 3 do SWZ. 

2) oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw 
wykluczenia tego podmiotu oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu (w 
zakresie warunku, w stosunku do którego udostępnia swój potencjał) na formularzu 
JEDZ. JEDZ podmiotu trzeciego powinien zostać złożony pod rygorem nieważności, w 
formie elektronicznej.  

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

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

1)  informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w pkt 9.1. lit. e) SWZ - składa 
informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny 
równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny 
kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie 
określonym art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a) i b) oraz pkt 3 PZP, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4) dokumenty, o których mowa w pkt 9.1. lit. e-j obowiązany będzie złożyć każdy z 
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

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

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

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

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

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

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

 

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

10.1.  Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:  

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

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

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

10.3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, 
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich 
użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z platformy 
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje  

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

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

się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku  

„Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została 

wysłana do zamawiającego. 

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

a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej 

niż 512 kb/s, 

mailto:augustow@bialystok.lasy.gov.pl
https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_augustow
https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_augustow
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
http://platformazakupowa.pl/
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b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, 

procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS 

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

c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet 

Explorer minimalnie wersja 10 0., 

d) włączona obsługa JavaScript, 

e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format 

plików .pdf, 

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

1.3. 

g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz 

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

synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar. 

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

10.8. Złożenie oferty: 

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

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

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

d)  Do oferty należy dołączyć JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę 
skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).  

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

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

   

10.9. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: 
a) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl  określone w Regulaminie 

zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem  

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

uznaje go za wiążący, 

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

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

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

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

c)  Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub cyfrowe odwzorowania dokumentów w 
postaci papierowej (elektroniczne kopie dokumentów stworzonych w postaci 
papierowej) składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej, na 
wskazany w lit b) adres email lub za pośrednictwem platformy  i formularza „Wyślij 
wiadomość do zamawiającego” znajdującego się na stronie danego postępowania jako 
załączniki. 
 
Sposób sporządzenia i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla 
dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej musi być 
zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 
30.12.2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz 
wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji 
elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie 
(Dz. U. 2020 poz. 2415 z późn. zm.) 

 
Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za 
pośrednictwem Platformy. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany 
specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie 
zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty” oraz na stronie 

https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin
https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin
https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view
mailto:augustow@bialystok.lasy.gov.pl
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https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_bialystok/nadl_augustow/zamowienia_publicz
ne dotyczącej danego postępowania. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi 
przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana w formie 
elektronicznej za pośrednictwem Platformy do konkretnego wykonawcy. 

10.11. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 

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

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

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

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

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

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

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

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

10.20. W przypadku gdy zmiany treści SWZ są istotne dla sporządzenia oferty lub wymagają od 
wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą SWZ i przygotowanie ofert, 
Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny na zapoznanie się ze zmianą 
SWZ i przygotowanie oferty.  

10.21. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z 
Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy 
zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie 
oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”).  
Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod 
uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony 
w art. 221 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.  

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

 

https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_bialystok/nadl_augustow/zamowienia_publiczne
https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_bialystok/nadl_augustow/zamowienia_publiczne
http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
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11.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

11.1.  Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

 

12.  TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

 

12.1. Wykonawca związany jest ofertą przez  90 dni od dnia upływu terminu składania ofert tj. do 
dnia 22.09.2021 r. 

12.2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu 
związania ofertą, o którym mowa w pkt 12.1. SWZ, Zamawiający przed upływem terminu 
związania ofertą, zwraca się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie 
tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 60 dni. 

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

 

13.  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

 

13.1.  Oferta musi być sporządzona od rygorem nieważności, w formie elektronicznej, i opatrzona 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.  Oferta musi być sporządzona w języku polskim, 
podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika do 
oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo dla takiego pełnomocnika. 

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

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

13.4. W terminie składania ofert określonym w pkt 14.1. SWZ wykonawca zobowiązany jest złożyć 
Zamawiającemu Ofertę zawierającą:  

a) formularz Oferty (sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ) 
sporządzone pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej,  

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

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

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

e) 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, 
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będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów  zgodnie z pkt 9.2. SWZ, 
jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu polega na 
zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów; (Niewiążący wzór zobowiązania do 
oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania 
zamówienia stanowi załącznik nr 3 do SWZ), 

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

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

h) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie dla pełnomocnika 
ustanowionego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, jeżeli ofertę składają Wykonawcy 
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, sporządzone pod rygorem 
nieważności, w formie elektronicznej, 

i) dokumenty, o których mowa wyżej w pkt 13.4. lit f) i g) SWZ dla osoby działającej w 
imieniu podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby na zasadach określonych w art. 
118 PZP,  

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

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

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

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

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

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

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

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

13.12. Oferta powinna być: 
a) sporządzona na podstawie załączników niniejszej SWZ w języku polskim, 
b) złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem 
platformazakupowa.pl, 
c) podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby 
upoważnioną/upoważnione 

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

14.  MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT. 

14.1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformy OPEN NEXUS  
https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_augustow do dnia 25.06.2021r.,  godz. 08:00. 

14.2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 25.06.2021r., o godz. 08:15 w Nadleśnictwie Augustów w Sali 
konferencyjnej . 

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

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

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

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

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

2) cenach zawartych w ofertach. 

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

https://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_augustow
https://platformazakupowa.pl/%20
https://platformazakupowa.pl/%20
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14.8.  Otwarcie ofert jest jawne.  

 

15.  SPOSÓB OBLICZENIA CENY 

 
15.1. Cenę oferty (załącznik nr 1 do SWZ) należy podać w formie ryczałtu w danym Pakiecie. 
15.2. Cena oferty powinna wynikać z przedłożonej oferty. Zamawiający poprawi omyłki na zasadach 

określonych w art. 223 PZP. 

15.3. Oferta (załącznik nr 1 do SWZ) musi być wypełniona odrębnie dla każdego Pakietu, na który 
ofertę składa Wykonawca. 

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

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

15.6. Określony w SWZ rzeczowy zakres przedmiotu zamówienia oraz postanowienia wynikające z 
wzoru umowy załączonego do SWZ (załącznik nr 8 do SWZ) stanowią podstawę do obliczenia  
ceny łącznej wynikającej z oferty. 

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

15.8. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą nie będą prowadzone w walucie obcej – tylko 
w PLN.  

15.9.  Wynagrodzenie Wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczałtowym obejmującym cały zakres 
określony w dokumentacji technicznej dotyczącej zamówienia. Z uwagi na ryczałtowy 
charakter wynagrodzenia przedmiary mają charakter wyłącznie pomocniczy. 

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

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

15.12.  W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną podaną cyfrowo a słownie, jako wartość właściwa 
zostanie przyjęta cena podana słownie.  
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16.  OPISY KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 
WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU  
OCENY OFERT. 

 

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

1) Cena                – 60 %, 

2)  Dodatkowe doświadczenie inspektora nadzoru (D)                                      – 40 % 

16.2. Sposób obliczania punktów: 

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

Cn  

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

Co  

gdzie: 

C – liczba punktów w ramach kryterium „Cena”, 

Cn - najniższa cena spośród ofert ocenianych 

Co - cena oferty ocenianej  

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

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

2) W ramach kryterium „Dodatkowe doświadczenie inspektora nadzoru” (D) 

a) Ocenie podlega dodatkowe doświadczenie osoby wskazanej przez Wykonawcę w ofercie do 
pełnienia funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego, która to osoba będzie jednocześnie 
osobą wykazaną przez Wykonawcę na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w 
postępowaniu określonego w pkt. 6.2 ppkt. 3) lit. C) SWZ. 

b) Punkty w kryterium „Dodatkowe doświadczenie inspektora nadzoru” będą przyznawane na 
podstawie informacji zawartych w formularzu oferty. 

   Zamawiający przyzna punkty w następujący sposób: 

Dla pakietu I: 

 

Dodatkowe doświadczenie inspektora 
nadzoru 

Liczba punktów 

 

brak dodatkowego doświadczenia 
0 pkt 

 
jedno dodatkowe doświadczenia (ponad 
wymagane minimum określone w pkt. 7.1.2) 

10 pkt 
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c) SWZ polegające na sprawowaniu nadzoru 
inwestorskiego nad zadaniem polegającym 
na budowie, przebudowie, rozbudowie 
modernizacji obiektów małej retencji albo 
obiektów hydrotechnicznych (np. zastawka 
piętrząca, obiekty przy zbiornikach lub 
ciekach wodnych, umocowania brzegu itp.) 
dla co najmniej 1 inwestycji z ww. zakresu 
o wartości robót co najmniej 100 000 zł 
brutto. 

 

dwa dodatkowe doświadczenia (ponad 
wymagane minimum określone w pkt. 7.1.2) 
c) SWZ polegające na sprawowaniu nadzoru 
inwestorskiego nad zadaniem polegającym 
na budowie, przebudowie, rozbudowie 
modernizacji obiektów małej retencji albo 
obiektów hydrotechnicznych (np. zastawka 
piętrząca, obiekty przy zbiornikach lub 
ciekach wodnych, umocowania brzegu itp.) 
dla co najmniej 1 inwestycji z ww. zakresu 
o wartości robót co najmniej 100 000 zł 
brutto. 

20 pkt 

 

trzy dodatkowe doświadczenia (ponad 
wymagane minimum określone w pkt. 7.1.2) 
c) SWZ polegające na sprawowaniu nadzoru 
inwestorskiego nad zadaniem polegającym 
na budowie, przebudowie, rozbudowie 
modernizacji obiektów małej retencji albo 
obiektów hydrotechnicznych (np. zastawka 
piętrząca, obiekty przy zbiornikach lub 
ciekach wodnych, umocowania brzegu itp.) 
dla co najmniej 1 inwestycji z ww. zakresu 
o wartości robót co najmniej 100 000 zł 
brutto. 

 

30 pkt 

 

cztery dodatkowe doświadczenia (ponad 
wymagane minimum określone w pkt. 7.1.2) 
c) SWZ polegające na sprawowaniu nadzoru 
inwestorskiego nad zadaniem polegającym 
na budowie, przebudowie, rozbudowie 
modernizacji obiektów małej retencji albo 
obiektów hydrotechnicznych (np. zastawka 
piętrząca, obiekty przy zbiornikach lub 
ciekach wodnych, umocowania brzegu itp.) 
dla co najmniej 1 inwestycji z ww. zakresu 
o wartości robót co najmniej 100 000 zł 
brutto. 

40 pkt 

 

 

Dla Pakietu II: 

Dodatkowe doświadczenie inspektora 
Liczba punktów 
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nadzoru 
 

brak dodatkowego doświadczenia 
0 pkt 

 
jedno dodatkowe doświadczenia (ponad 
wymagane minimum określone w pkt. 7.1.2) 
c) SWZ polegające na sprawowaniu nadzoru 
inwestorskiego nad zadaniem polegającym 
na budowie, przebudowie, rozbudowie 
modernizacji obiektów małej retencji albo 
obiektów hydrotechnicznych (np. zastawka 
piętrząca, obiekty przy zbiornikach lub 
ciekach wodnych, umocowania brzegu itp.) 
dla co najmniej 1 inwestycji z ww. zakresu 
o wartości robót co najmniej 400 000 zł 
brutto. 

10 pkt 

 

dwa dodatkowe doświadczenia (ponad 
wymagane minimum określone w pkt. 7.1.2) 
c) SWZ polegające na sprawowaniu nadzoru 
inwestorskiego nad zadaniem polegającym 
na budowie, przebudowie, rozbudowie 
modernizacji obiektów małej retencji albo 
obiektów hydrotechnicznych (np. zastawka 
piętrząca, obiekty przy zbiornikach lub 
ciekach wodnych, umocowania brzegu itp.) 
dla co najmniej 1 inwestycji z ww. zakresu 
o wartości robót co najmniej 400 000 zł 
brutto. 

20 pkt 

 

trzy dodatkowe doświadczenia (ponad 
wymagane minimum określone w pkt. 7.1.2) 
c) SWZ polegające na sprawowaniu nadzoru 
inwestorskiego nad zadaniem polegającym 
na budowie, przebudowie, rozbudowie 
modernizacji obiektów małej retencji albo 
obiektów hydrotechnicznych (np. zastawka 
piętrząca, obiekty przy zbiornikach lub 
ciekach wodnych, umocowania brzegu itp.) 
dla co najmniej 1 inwestycji z ww. zakresu 
o wartości robót co najmniej 400 000 zł 
brutto. 

 

30 pkt 

 

cztery dodatkowe doświadczenia (ponad 
wymagane minimum określone w pkt. 7.1.2) 
c) SWZ polegające na sprawowaniu nadzoru 
inwestorskiego nad zadaniem polegającym 
na budowie, przebudowie, rozbudowie 
modernizacji obiektów małej retencji albo 
obiektów hydrotechnicznych (np. zastawka 
piętrząca, obiekty przy zbiornikach lub 
ciekach wodnych, umocowania brzegu itp.) 
dla co najmniej 1 inwestycji z ww. zakresu 
o wartości robót co najmniej 400 000 zł 

40 pkt 
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brutto. 

 
Uwaga: W ramach niniejszego kryterium wykonawca nie może wykazać tego samego 

doświadczenia inspektora nadzoru, które zostało podane na potwierdzenie spełnienia 

warunku udziału w postępowaniu. 

c)   Ocenie będą podlegały jedynie informacje zawarte w formularzu oferty i informacje pierwotnie 

w nim wskazane. Informacje te nie będą podlegały uzupełnieniu w trybie ustawy Pzp. 

d)   Jeżeli Wykonawca nie wypełni w wymaganej informacji w formularzu oferty, to w tym 

kryterium otrzyma 0 punktów. 

e)   Osoba wskazana przez Wykonawcę w ofercie do pełnienia funkcji Inspektora nadzoru 

inwestorskiego będzie wpisana do umowy. Osoba ta będzie musiała wykonywać przewidziane 

dla niej czynności osobiście. Nie dopuszcza się możliwości zmiany tej osoby za wyjątkiem 

sytuacji opisanych we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 8 do SWZ.  

f)   Wykonawca może uzyskać w ramach tego kryterium maksymalnie 40 pkt. 

g)   W przypadku wskazania większej liczby zadań niż 4, Zamawiający przyzna maksymalnie 40 

pkt. 

16.3. Za najkorzystniejszą ofertę w danym Pakiecie uznana zostanie Oferta wykonawcy, która 
uzyska największą liczbę punktów obliczoną wg następującego wzoru: 

  P= C + D 
gdzie: 
P - łączna liczba punktów jaką uzyskała oceniana oferta w danej części zamówienia, 
C - liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium cena, 
D- liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium dodatkowe doświadczenie 
inspektora nadzoru. 

 

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

16.5. Ocena ofert zostanie dokonana oddzielnie dla każdego Pakietu. 

 

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

 

17.1.  Przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca, którego oferta 
została uznana za najkorzystniejszą w danym Pakiecie zobowiązany jest dopełnić 
następujących formalności: 

1) przedłożyć Zamawiającemu:  

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

b)  dokumenty potwierdzające posiadanie przez osoby skierowane do realizacji 
zadania uprawnień budowlanych do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej 
- inspektora nadzoru inwestorskiego w budownictwie.  
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c)  przedłożyć poświadczone za zgodność z oryginałem kopie umów o 
podwykonawstwo jeżeli wykonawca polegał na zasobach podmiotu trzeciego,  

d) polisę od odpowiedzialności cywilnej określoną we wzorze umowy w sprawie 
zamówienia publicznego (załącznik nr 8 do SWZ) w wysokości nie mniejszej 
niż cena ofertowa brutto. 

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

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

 

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

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

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

 

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

19.1.  Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia 
oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów 
PZP, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX PZP tj. odwołanie i skarga do 
sądu. Postępowanie odwoławcze uregulowane zostało w przepisach art. 506-578 PZP, a 
postępowanie skargowe w przepisach art.. 579-590 PZP. 

19.2. Odwołanie przysługuje na: 

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

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

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

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

19.4. Odwołanie wnosi się  w terminie: (a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności 
Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana 
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, (b) 15 dni od dnia przekazania informacji o 
czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została 
przekazana w sposób inny niż określony w lit. (a). 

19.5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia 
lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów 
zamówienia na stronie internetowej. 

19.6. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 19.4. i 19.5 SWZ wnosi się w terminie 10 
dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było 
powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.  

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

 

20.  ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY  

 

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

 

21.  KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH. 

 
21.1.  Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Minister właściwy do spraw 

rozwoju regionalnego, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym 

Infrastruktury i Środowisko  2014-2020 (POIiŚ 2014-2020), z siedzibą przy ul. Wspólnej 2/4, 

00-926 Warszawa. 

            Nadleśnictwo Augustów jest podmiotem przetwarzającym dane osobowe na podstawie 

porozumienia zawartego z administratorem (tzw. procesorem). 

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

wdrażaniem Programu. Odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości 

podjęcia stosownych działań. 

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w związku[1]:  

1.            z realizacją ciążącego na administratorze obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO [2]), 

wynikającego z następujących przepisów prawa[3]: 

 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 

ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego 

na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, 

oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego 

Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, 

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

ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu 

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

Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji 

między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi 

i pośredniczącymi,  

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

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

zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) 

nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 

oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012, 

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

finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, 

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

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

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

                                                           

[1] Należy wybrać jedną lub kilka podstaw. 
[2] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

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

[3] Należy wskazać jeden lub kilka przepisów prawa - możliwe jest ich przywołanie w zakresie ograniczonym na potrzeby 
konkretnej klauzuli. 
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 zarządzenia nr 70 Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2011 r. w sprawie wytycznych 

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

cywilnej,  

- z wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym 

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

RODO), 

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

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

21.2.  Minister może przetwarzać różne rodzaje danych [4], w tym przede wszystkim: 

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

prowadzenia działalności gospodarczej, stanowisko; w niektórych przypadkach także PESEL, 

NIP, REGON,  

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

wymiar czasu pracy, 

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

do korespondencji, 

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

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

nr przyłącza gazowego),  

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

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

wnioskodawców, beneficjentów, partnerów.  

               Odbiorcami danych osobowych mogą być: 

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

związanych z realizacją Programu, w tym w szczególności podmioty pełniące funkcje Instytucji 

Pośredniczących i Wdrażających,   

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

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

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

teleinformatycznych oraz zapewnieniem łączności, w szczególności dostawcy rozwiązań IT 

i operatorzy telekomunikacyjni [5]. 

                                                           

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

[5] O ile dotyczy. 
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              Dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w art. 140 ust. 1 rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. oraz 

jednocześnie przez czas nie krótszy niż 10 lat od dnia przyznania ostatniej pomocy w ramach 

POIiŚ 2014-2020  - z równoczesnym uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. 

o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.                 

21.3.  Osobie, której dane dotyczą, przysługuje: 

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

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

‒  prawo do usunięcia swoich danych (art. 17 RODO) - jeśli nie zaistniały okoliczności, o których 

mowa w art. 17 ust. 3 RODO, 

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

RODO), 

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

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

oraz w sposób zautomatyzowany [6],  

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

przetwarzanie odbywa się w celu wykonywania zadania realizowanego w interesie 

publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, powierzonej administratorowi (tj. 

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

‒             prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

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

przepisy RODO lub inne krajowe przepisy regulujące kwestię ochrony danych osobowych, 

obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej. 

                W przypadku pytań, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Ministerstwa 

właściwego do spraw rozwoju regionalnego (Instytucji Zarządzającej POIiŚ) jest możliwy: 

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

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

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

profilowania  

21.4.   Jeżeli Zamawiający, w ramach niniejszego postępowanie prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego, będzie pozyskiwał dane osobowe w rozumieniu art. 4. pkt. 1 RODO do celów 
realizacji niniejszej postępowania, Wykonawca zobowiązany jest za każdym razem w 
momencie pozyskania danych osobowych, spełnić względem tych osób obowiązek 
informacyjny wynikający z art. 14 RODO, zgodnie z załącznikiem nr 10 do SWZ. 

                                                           

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

mailto:IOD@mfipr.gov.pl
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22.  OFERTY WARIANTOWE. UMOWA RAMOWA 

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

 

23.  AUKCJA ELEKTRONICZNA. 

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 
elektronicznej. 

 

24.  ZWROT KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

 

25.  ZAŁĄCZNIKI DO SWZ 

 

1) Załącznik nr 1 –  Formularz ofertowy; 

2) Załącznik nr 2 - Wzór formularza jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ); 

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

niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia;  

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

przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, 

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

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

Europejskiego Dokumentu Zamówienia w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania, 

6) Załącznik nr 6 – Wykaz usług; 

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

8) Załącznik nr 8 –  Wzór umowy; 

9) Załącznik nr 9 – Regulamin korzystania z platformy zakupowej. 

10) Załącznik nr 10 – Klauzula RODO. 

11) Załącznik nr 11A – Operat wodno-prawny - Pakiet I 

12) Załącznik nr 11B – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - Pakiet I 

13) Załącznik nr 11C – Projekt budowalno-wykonawczy - Pakiet I 

14) Załącznik nr 11D – Przedmiar robót- Pakiet I 

15) Załącznik nr 12A – Operat wodno-prawny - Pakiet II 

16) Załącznik nr 12B – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - Pakiet II 
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17) Załącznik nr 12C – Projekt budowalno-wykonawczy - Pakiet II 

18) Załącznik nr 12D – Przedmiar robót - Pakiet II 

 

 

 


