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Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe 

Nadleśnictwo Chotyłów 

 

 

 

 

Specyfikacja warunków zamówienia 

 

Nr postępowania: SA.270.12.2021  

Tryb postępowania: podstawowy (bez negocjacji) 

Podstawa prawna - art. 275 pkt 1 o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych  
o jakich mowa w art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych  
(Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) – dalej ustawy PZP  

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 

 

„Modernizacja dostrzegalni ppoż. w Nadleśnictwie Chotyłów.” 

 

 

Zamówienie finansowane w ramach II osi Programu Operacyjnego Infrastruktura i 
Środowisko. Tytuł projektu: „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian 

klimatu – zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków zagrożeń 
związanych z pożarami lasów” 

Numer identyfikacyjny projektu: POIS.02.01.00-00-0007/16-00 

Chotyłów, dnia 10.06.2021 r. 

 

Opracowała: Agnieszka Niewczas 

 

Zatwierdzam:  Nadleśniczy Nadleśnictwa Chotyłów – Piotr Musiał 
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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

 

1.  NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

 

Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe  

Nadleśnictwo Chotyłów 

reprezentowane przez  Piotra Musiała – Nadleśniczego  

siedziba Nadleśnictwa:  

ul. Piszczacka 31 

21-530 Piszczac 

tel. +48 83 377 82 16, fax +48 83 377 83 85 

e-mail: chotylow@lublin.lasy.gov.pl 
adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej _ePUAP  /pgl_lp_0510/SkrytkaESP 

strona internetowa zamawiającego: www. chotylow.lublin.lasy.gov.pl 

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://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_lublin/nadl_chotylow/zamowienia_publiczne 

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

 

2.  TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA 

2.1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym w oparciu o art. 275 
pkt 1 PZP oraz niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SWZ”.  

2.2. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia negocjacji.  
2.3. Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza progów unijnych o 

jakich mowa w art. 3 ustawy PZP.   
2.4. Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych. 
2.5. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia 

wyłącznie przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 PZP. 
2.6. Wymagania związane z realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia przez 

wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących 
wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli 
wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 
§ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy  obejmują następujące rodzaje 
czynności:  

1) Związane z pracami wykonywanymi pod nadzorem w zakresie ogólnobudowlanym.     
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2.7. Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnianiem osób, o 
których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 PZP.  

 

3.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

3.1. Przedmiotem zamówienia jest remont wieży stalowej o wymiarach około 5,36x3,82  
i wysokości 37,00 m, wykonanego z kątowników stalowych 90x90x6, 50x50x4, 
50x50x5. 

Modernizacja będzie polegała na: 

– czyszczeniu przez szczotkowanie mechaniczne konstrukcji kratowych; 

- odtłuszczanie konstrukcji kratowych; 

- wymianie skorodowanych śrub; 

- wymianie wyłazu (klapy); 

- dwukrotne ręczne malowanie farbą do metalu „na rdzę” o właściwościach 
antykorozyjnych całej konstrukcji wieży; 

- czyszczenie i dwukrotne ręcznie malowanie farbą do metalu „na rdzę”  
o właściwościach antykorozyjnych ogrodzenia wieży; 

- sprawdzenie pionowości wieży; 

- wymiana przewodu elektrycznego od złącza do części wierzchołkowej wieży; 

- wykonanie pomiarów instalacji odgromowej i elektrycznej; 

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej stop fundamentowych. 

Szczegółowy zakres prac zawiera załączony przedmiar robót (załącznik nr 3  
do SWZ). 

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

 45000000-7 Roboty budowlane 
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 
45442100-8 Roboty malarskie 

2) Lokalizacja: miejscowość Leniuszki 2, poczta/gmina Tuczna, dz. ewid. 462/2,  
(06-01-172-0006), na terenie leśnym leśnictwa Zabłocie, adres leśny:  
05-10-1-08-370-k-00, dojazd do wieży drogą publiczną od strony wsi Leniuszki. 

3) Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia  wizji lokalnej, w celu zdobycia 
wszelkich dodatkowych informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty 
oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszt dokonania wizji lokalnej ponosi 
Wykonawca. Zamawiający wymaga by osoba przeprowadzająca wizję lokalną posiadała 
uprawnienia do prac na wysokościach. 

 

4.  OKRES REALIZACJI ZAMÓWIENIA. 

 
4.1. Zamówienie wykonane zostanie w terminie do dnia – 31.10.2021 r. 
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5.  INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 
214 ust. 1 PKT 7) i 8) 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 i pkt 8 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 oraz art. 109 ust. 1 pkt 1-5 i 7-10 Pzp. 

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

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

6.4. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 Pzp. 

 

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 warunku w powyższym zakresie. 

2) zdolności technicznej lub zawodowej. 

a)  Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli 
Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 
okresie wykonał należycie:  
−   min. 2 świadczenia polegające na budowie, przebudowie lub remoncie 

wieży ppoż. o wartości min. 30 000,00 zł brutto każde świadczenie 
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Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli powyższe doświadczenie 
Wykonawca nabył w ramach umów (1 świadczenie = 1 umowa); 

b) Wykonawca posiada uprawnienia  do wykonywania określonej działalności lub 
czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

c) Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował:  
- dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym: dysponuje co 

najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do prac na  wysokościach; 

7.2.  Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z 
formułą „spełnia”/„nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w wymaganych 
dokumentach. 

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. 

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

 

8.  WYKAZ PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH 

8.1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert 
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw 
do wykluczenia z postępowania – zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ; 

8.2. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 8.1. stanowią wstępne 
potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w 
postępowaniu. 

8.3. Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia 
w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych 
środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub 
dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków 
dowodowych. 

8.4. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują: 
1)  Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r., poz. 275 ze zm.), z 
innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej 
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samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi 
przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy 
kapitałowej – załącznik nr 5 do SWZ; 

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

3)  wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a 
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, porównywalnych z 
robotami budowlanymi stanowiącymi przedmiot zamówienia, wraz z podaniem ich 
rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te 
zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane 
zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały 
wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy 
czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone 
przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z 
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie 
uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty - załącznik nr 6 do SWZ; 

4) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, 
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, posiadanych uprawnień, 
doświadczenia 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;  

5) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o 
którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania 
określonych w art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4, 5 i 7 PZP - wzór oświadczenie 
Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 
125 ust. 1 PZP w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania stanowi załącznik nr 
8 do SWZ. 

8.5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w pkt 8.4. 2), składa 
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani 
nie ogłoszono upadłości. Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być 
wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

8.6. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje 
się dokumentów, o których mowa w pkt 8.4. 2), zastępuje się je w całości lub części 
dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem 
osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, złożone przed notariuszem lub 
przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania 
Wykonawcy. 

W zakresie nieuregulowanym ustawą PZP lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów 
składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy 
rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie 
podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może 
żądać zamawiający od wykonawcy oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 
grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań 
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technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie. 

 

 

9.  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  

 

9.1.  Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:  
a) w zakresie procedury przetargowej: 

Agnieszka Niewczas tel. +48 83 377 82 16;  

e-mail: agnieszka.niewczas@lublin.lasy.gov.pl  
od poniedziałku do piątku w godz. 07:00 – 14:00, z wyłączeniem dni wolnych od 
pracy; 

b) w zakresie ochrony ppoż.: 

Piotr Motek  tel. +48 83 377 82 16 wew. 14  
od poniedziałku do piątku w godz. 07:00 – 14:00, z wyłączeniem dni wolnych od 
pracy; 

d) w zakresie budownictwa: 
Henryk Marciniuk tel. +48 83 377 82 16 wew. 16 
od poniedziałku do piątku w godz. 07:00 – 14:00, z wyłączeniem dni wolnych od 
pracy. 

9.2. Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu 
miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal 
oraz poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem, że złożenie oferty następuje wyłącznie 
przy użyciu miniPortalu. 

9.3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w niniejszym postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający 
konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub 
wniosku oraz do formularza do komunikacji.  

9.4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów 
elektronicznych, cyfrowego odwzorowania dokumentów w postaci papierowej 
(elektronicznych kopii dokumentów stworzonych w postaci papierowej) oraz 
informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania 
z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.  

9.5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych 
formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji 
wynosi 150 MB.  

9.6. Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania na ePUAP. Za datę 
przekazania wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub 
cyfrowych odwzorowań dokumentów w postaci papierowej (elektronicznych kopii 
dokumentów stworzonych w postaci papierowej) oraz innych informacji przyjmuje się 



 
 

  8 | S t r o n a  
 

datę ich przekazania na adres poczty elektronicznej Zamawiającego wskazany w pkt 
9.10. 

9.7. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz identyfikator postępowania 
generowany przez miniPortal (ID postępowania) jako załączniki nr 11 i nr 12 do SWZ. 
Dane postępowania można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań klikając 
wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania na 
miniPortalu. 

9.8. 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.  

9.9. Złożenie oferty: 

a) Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, 
wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również 
na miniPortalu. Formularz do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest 
dostępny dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego 
postępowania.  

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 z późn. 
zm.) 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 miniPortal. 
Ofertę należy złożyć w oryginale.  

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

d) Do oferty należy dołączyć oświadczenie ( wg wzoru w zał. Nr 2 SWZ) w formie 
elektronicznej lub w postaci elektronicznej a następnie wraz z plikami 
stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku (ZIP).   

e) Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub 
wycofać ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania 
oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionych również na 
miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji 
użytkownika dostępnej na miniPortalu. 

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

9.10. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania i 
wycofania ofert): 
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a) komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami, w tym w szczególności 
składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji 
odbywa się elektronicznie za pośrednictwem poczty elektronicznej, z 
zastrzeżeniem, że złożenie oferty następuje wyłącznie za pośrednictwem 
ePUAP. We wszelkiej korespondencji Zamawiający i Wykonawcy posługują się 
numerem postępowania wskazanym w SWZ.  

b) Zamawiający będzie również komunikować się z Wykonawcami za pomocą 
poczty elektronicznej, email: chotylow@lublin.lasy.gov.pl lub 
agnieszka.niewczas@lublin.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.   
 
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 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i 
przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów 
elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. 2020 r., poz. 2452) 

9.11. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 

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

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

9.14. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści 
SWZ. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie 
później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że 
wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni 
przed upływem terminu składania ofert. 

9.15. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie,  
o którym mowa w punkcie 9.14., Zamawiający nie ma obowiązku udzielania 
odpowiednio wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert. 

9.16.  Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła 
zapytania, na stronie internetowej prowadzonego postępowania. 

9.17. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania 
ofert zmienić treść SWZ.  

9.18. W przypadku gdy zmiana treści SWZ jest istotna dla sporządzenia oferty lub wymaga od 
wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą treści SWZ i 
przygotowanie ofert, Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny 
na ich przygotowanie. 

10.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

 

10.1.  Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 595,50 zł (słownie złotych: 
pięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych 50/100) 
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Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymywać 
nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o 
których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 PZP.  

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

1)  pieniądzu, 

2)  gwarancjach bankowych, 

3)  gwarancjach ubezpieczeniowych, 

4)  poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w  art. 6b ust. 5 pkt. 
2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 299). 

10.3.  Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy 
Zamawiającego w banku PKO BP nr rachunku: 62 1020 4476 0000 8302 0416 4992    
z dopiskiem: wadium na zabezpieczenie oferty w postępowaniu na „Modernizacja 
dostrzegalni ppoż.” 

Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie 
zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego.  

10.4.  Z treści wadium wnoszonego w formie: gwarancji bankowej, gwarancji 
ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 
6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości powinno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie 
zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta 
do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w 
art. 98 ust. 6 PZP. 

10.5.  Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt 10.2. 
ppkt 2)-4) należy przekazać Zamawiającemu wraz z Ofertą w oryginale w postaci 
elektronicznej tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznymi osób 
upoważnionych do jego wystawienia. Wadium musi zabezpieczać ofertę na daną część 
zamówienia przez cały okres związania ofertą. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie 
wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy, lub nie będzie utrzymywał 
wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot 
wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 PZP zostanie odrzucona z 
postępowania na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 PZP. 

10.6.  Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy: 

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

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

3)  kwotę gwarancji/poręczenia, 

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

10.7. Zamawiający zwraca wadium na zasadach uregulowanych w art. 98 ust. 1 - 5 PZP. 
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11.  TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

 

11.1. Wykonawca związany jest ofertą przez  30 dni od dnia upływu terminu składania ofert 
tj. do dnia 31.07.2021 r. 

11.2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu 
związania ofertą, o którym mowa w pkt 11.1. 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 30 dni. 

11.3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt 11.1. SWZ wymaga 
złożenia przez wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na 
przedłużenie terminu związania ofertą. Przedłużenie terminu związania ofertą, o 
którym mowa w pkt 11.1. SWZ, następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności 
wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony 
okres związania ofertą. 

 

 

12.  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

 

12.1.  Oferta musi być sporządzona od rygorem nieważności, w formie elektronicznej.  Oferta 
musi być sporządzona w języku polskim, podpisana przez osobę upoważnioną. 

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

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

12.4. W terminie składania ofert określonym w pkt 13.1. SWZ wykonawca zobowiązany jest 
złożyć Zamawiającemu Ofertę zawierającą:  

a) formularz Oferty (sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ),  

b) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz 
braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 2 do SWZ), 

c) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny 
podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując 
zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów  zgodnie 
z pkt 8.2. 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 4 
do SWZ), 

d) 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 
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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, 

e) 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 12.4. lit d) SWZ, sporządzone pod rygorem nieważności, w formie 
elektronicznej,  

f) 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, 

g) dokumenty, o których mowa wyżej w pkt 12.4. lit d) i e) SWZ dla osoby działającej 
w imieniu podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby na zasadach 
określonych w art. 118 PZP,  

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

12.5. 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. 

12.6.  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 9.9. 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. 

12.7. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu 
ww. ustawy w momencie odmowy na wezwanie Zamawiającego do odtajnienia przez 
Wykonawcę tej części oferty, skutkować będzie odtajnieniem tej części oferty nie 
będącej tajemnicą przedsiębiorstwa przez Zamawiającego. 
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12.8. 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 9.9 lit e) i f) SWZ.  

12.9. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę. 
Wycofanie oferty musi zostać dokonane zgodnie z zasadami opisanymi w pkt 9.9. lit e) i 
f) SWZ. 

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

 

13.  MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT. 

 

13.1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania 
oferty lub wniosku dostępnego na e-PUAP i udostępnionego na miniPortalu, do dnia 
02.07.2021 r., godz. 11:00. 

13.2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 02.07.2021 r. o godz. 11:30. 

13.3. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowywania ofert 
dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje 
poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.  

13.4. 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 13.2. SWZ, otwarcie ofert następuje 
niezwłocznie po usunięciu awarii. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu 
otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania. 

13.5.  Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia. 

13.6. 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.  SPOSÓB OBLICZENIA CENY 

 
14.1. Wykonawca zobowiązany jest podać na formularzu ofertowym (wg wzoru - zał. nr 1 do 

SWZ) cenę za całość przedmiotu zamówienia i kwotę podatku VAT.  

14.2.  Cena za całość przedmiotu zamówienia jest ceną ryczałtową (w znaczeniu i ze 
skutkami określonymi w art. 632 Kodeksu cywilnego) i obejmuje wszystkie koszty i 
składniki związane z realizacją robót, uwzględnia cały zakres przedmiotu zamówienia, 
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zawiera ewentualne ryzyko wynikające z okoliczności, które można było przewidzieć w 
terminie opracowywania oferty do czasu jej złożenia.  

14.3.  Cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN) z uwzględnieniem obowiązującego 
podatku VAT, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  

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

14.5. Prawidłowe ustalenie podatku VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami 
podatkowymi, należy do obowiązków Wykonawcy.  

14.6. Określony w SWZ rzeczowy zakres przedmiotu zamówienia oraz postanowienia 
wynikające z wzoru umowy załączonego do SWZ (załącznik nr 9 do SWZ) stanowią 
podstawę do obliczenia ceny łącznej wynikającej z oferty. 

14.7. 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. 

14.8. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą nie będą prowadzone w walucie 
obcej.  

 

15.  OPISY KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 
WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU  
OCENY OFERT. 

 
15.1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i   

ich znaczeniem: 
Lp. Kryterium     Waga 
1.  Cena      60 % 
2.  Okres gwarancji    40 % 

 
Kryterium wyboru ofert będzie oceniane w skali 0,00-100,00 pkt. 

Wartości punktowe będą obliczane  zgodnie z zasadami matematyki                                             
z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. 

15.2. Kryterium cena :              
Ilość punktów = cena najniższa spośród badanych ofert x 60/ cena badanej oferty  
Maksymalna ilość punktów za cenę – 60,00 pkt. 
Pozostałe droższe oferty odpowiednio mniej wg wzoru powyżej. 
 

15.3.     Kryterium – okres gwarancji  
     Punktacja dla kryterium okresu gwarancji obliczona zostanie wg schematu: 
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      okres gwarancji:                                                                                  liczba punktów 
      3-letni (wymagany okres gwarancji)                                                        -  0      pkt 
      +1 rok dodatkowego okresu gwarancji (razem 4 lata)                       -  20    pkt 
      +2 lata dodatkowego okresu gwarancji (razem 5 lat)                         - 40     pkt 

Maksymalna ilość punktów za okres gwarancji – 40,00 pkt.  
Wykonawca zobowiązany jest podać okres gwarancji w pełnych latach. Okres ten nie 
może być krótszy niż 3 lata (minimalny wymagany przez Zamawiającego okres 
gwarancji). Oferta z krótszym okresem gwarancji zostanie odrzucona. 
Maksymalny okres gwarancji 5 lat. 
Uwaga: 
Przy zaoferowaniu okresu gwarancji dłuższego niż 5 lat  Wykonawca otrzyma 40 pkt, 
natomiast do umowy zostanie wprowadzony okres wynikający z oferty. 
Niezadeklarowanie przez Wykonawcę w formularzu ofertowym, sporządzonym wg 
wzoru - zał. nr 1 do SWZ, żadnego okresu gwarancji skutkować będzie uznaniem przez 
Zamawiającego, iż Wykonawca zadeklarował minimalny okres gwarancji, tj. 3 lata. 

15.4.    Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę  punktów   
(Cena + okres gwarancji = ilość punktów przyznanych ofercie). 

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

 
16.1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie 

krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej 
oferty. 

16.2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed 
upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia prowadzonym w trybie podstawowym złożono tylko jedną ofertę.  

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

1) wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości i formie 
określonej w Rozdziale 19 SWZ. 

2) przedłożyć Zamawiającemu: 
a) dokumenty potwierdzające uprawnienia do wykonywania prac na 

wysokościach,  
b) polisę ubezpieczeniową zgodną z wymaganiami Zamawiającego, 

określonymi w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 9 do SWZ, 
16.4. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem 
umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych 
Wykonawców. 

16.5. Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie 
wskazanym przez Zamawiającego. 
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17.  PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO UMOWY W SPRAWIE 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 

17.1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego zawiera wzór 
umowy stanowiący załącznik nr 9 do SWZ.  

17.2. 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. 

 

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

 

18.1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, 
uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w 
uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę 
w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy PZP . 

18.2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie 
zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują 
również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 PZP oraz 
Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców. 

18.3. Odwołanie przysługuje na: 
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której 

zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy; 
18.4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania 

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

18.5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia 
zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub treści SWZ na stronie 
internetowej. 

18.6. Odwołanie wnosi się w terminie: 
1) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę 

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

2) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej 
podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż 
określony w pkt 1). 

18.7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 5 dni 
od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było 
powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia 
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18.8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 
ustawy PZP, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje 
skarga do sądu. 

18.9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio 
przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o 
apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej. 

18.10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, 
zwanego dalej "sądem zamówień publicznych". 

18.11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia 
orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 
ustawy PZP, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w 
placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 
2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem. 

18.12. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu 
zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. 

 

19.  ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY  

 

19.1.  Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez 
wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą. 

19.2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosić będzie 5 % ceny ofertowej 
(brutto).  

19.3.  Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku 
następujących formach: 

1) pieniądzu; 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem 
pieniężnym; 

3) gwarancjach bankowych; 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości. 

19.4.    Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w formie pieniężnej powinno 
zostać wpłacone przelewem na wskazany przez zamawiającego rachunek bankowy  
PKO BP nr rachunku: 62 1020 4476 0000 8302 0416 4992 z dopiskiem:  
„Modernizacja dostrzegalni ppoż. – zabezpieczenie.” 

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

19.6. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek 
bankowy wskazany przez Zamawiającego. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, 
Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający 
zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy 
rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt 
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prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 
bankowy Wykonawcy. 

19.7. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, we wszystkich formach przewidzianych 
w pkt 19.3., powinno zabezpieczać roszczenia wynikające z niewykonania bądź 
nienależytego wykonania umowy w taki sam sposób, co oznacza, iż zabezpieczenie 
wniesione w formie innej niż pieniądz nie może zabezpieczać roszczeń Zamawiającego 
w sposób mniej korzystny, niż jakby miało to miejsce w przypadku wniesienia 
zabezpieczenia w pieniądzu. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie 
gwarancji/poręczenia powinno być nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze 
pisemne żądanie Zamawiającego. Zamawiający nie dopuszcza możliwości uzależnienia 
wypłaty kwot z gwarancji/poręczenia od przedłożenia jakichkolwiek dodatkowych 
dokumentów, bądź spełnienia jakichkolwiek warunków, poza oświadczeniem 
Zamawiającego, iż żądana kwota jest należna z tytułu niewykonania bądź nienależytego 
wykonania umowy. 

19.8. Zamawiający zwróci 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania 
zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 

19.9.  Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub 
gwarancji kwotę 30% zabezpieczenia. 

19.10.  Kwota, o której mowa w pkt. 19.6. zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po 
upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji. 

 

20.  KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH. 

 
20.1. Stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych 
osobowych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04 maja 2016 r., str. 1 – dalej „RODO”) Zamawiający 
informuje, iż administratorem danych osobowych jest Minister właściwy do spraw 
rozwoju regionalnego, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Programem 
Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko POIS.02.01.00-0007/16-00, z siedzibą przy 
ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa, Zamawiający informuje, iż: 

20.2. Nadleśnictwo Chotyłów (Zamawiający) jest podmiotem przetwarzającym dane 
osobowe na podstawie porozumienia zawartego z administratorem (tzw. procesorem). 

20.3. W przypadku pytań kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Ministerstwa 
właściwego do spraw rozwoju regionalnego (POIS.02.01.00-0007/16-00) jest możliwy: 

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

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

20.4. Dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby realizacji POIS.02.01.00-0007/16-00-, w 
tym w szczególności w celu realizacji Projektu pn. „Kompleksowy projekt adaptacji 
lasów i leśnictwa do zmian klimatu – zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie 
skutków zagrożeń związanych z pożarami lasów” nr POIS.02.01.00-0007/16-00, w 
ramach działania 2.4 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i 
Środowisko 2014 – 2020 - art. 6 ust. 1 lit. c RODO  

mailto:IOD@mfipr.gov.pl
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20.5. Minister może przetwarzać różne rodzaje danych , 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),  

20.6. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym dokumentacja 
postępowania zostanie udostępniona w oparciu o przepisy PZP. 

20.7. 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. 

20.8. Odbiorcami danych osobowych mogą być: 

 1) podmioty, którym Instytucja Zarządzająca POIS.02.01.00-0007/16-00 
powierzyła wykonywanie zadań związanych z realizacją Programu, w tym w 
szczególności podmioty pełniące funkcje Instytucji Pośredniczących i Wdrażających,   

 2) instytucje, organy i agencje Unii Europejskiej (UE), a także inne podmioty, 
którym UE powierzyła wykonywanie zadań związanych z wdrażaniem POIS.02.01.00-
0007/16-00, 

 3) podmioty świadczące usługi, w tym związane z obsługą i rozwojem systemów 
teleinformatycznych oraz zapewnieniem łączności, w szczególności dostawcy 
rozwiązań IT i operatorzy telekomunikacyjni  . 

20.9. 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 POIS.02.01.00-0007/16-00- z równoczesnym uwzględnieniem 
przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i 
archiwach. 

20.10. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje: 

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

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

3) prawo do usunięcia swoich danych (art. 17 RODO) - jeśli nie zaistniały 
okoliczności, o których mowa w art. 17 ust. 3 RODO, 

4) prawo do żądania od administratora ograniczenia przetwarzania swoich danych 
(art. 18 RODO), 

5) 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  ,  
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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), 

7) 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. 

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

20.12. Jeżeli Wykonawca, w ramach niniejszego postępowanie prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego, będzie pozyskiwał dane osobowe w rozumieniu art. 4. pkt. 
1 RODO (pracownicy Wykonawcy, Podwykonawcy oraz pracownicy Podwykonawcy) 
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 13 w 
szczególności osoby o których mowa w załączniku nr 7 do SWZ. 

 

21.  OFERTY WARIANTOWE. UMOWA RAMOWA 

 

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

 

22.  AUKCJA ELEKTRONICZNA. 

 

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 
elektronicznej. 

 

23.  ZWROT KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. 

 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

 

24.  ZAŁĄCZNIKI DO SWZ 

 

1) Załącznik nr 1 –  Oferta; 

2) Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w 
postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia; 

3) Załącznik nr 3 - Przedmiar robót; 
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4) Załącznik nr 4 – Niewiążący wzór zobowiązania do oddania wykonawcy do dyspozycji 
niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia;  

5) Załącznik nr 5 – Oświadczenie Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP o 
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, 

6) Załącznik nr 6 – Wykaz wykonanych robót budowlanych/usług; 

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

8) Załącznik nr 8 - Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w 
oświadczeniu ( w zał. nr 2) 

9) Załącznik nr 9 – Wzór umowy; 

10) Załącznik nr 10 – Wzór karty gwarancyjnej. 

11) Załącznik nr 11 – Link do postępowania; 

12) Załącznik nr 12 – Identyfikator postępowania generowany przez miniPortal (ID 

postępowania); 

13) Załącznik nr 13 - obowiązek informacyjny art. 14 RODO.  
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