
 
 

 
 

1 

 

 

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe 

Nadleśnictwo Janów Lubelski 

 

 

Specyfikacja warunków zamówienia 

 

Nr postępowania: SA.270.7.2021 

Tryb postępowania: tryb podstawowy bez przeprowadzania negocjacji 

Podstawa prawna – art.  275 pkt 1  ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.).  

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 

„Termomodernizacja budynku biurowego Nadleśnictwa Janów 

Lubelski ” 

 

 

 

Zamówienie realizowane ze środków własnych 

 

                                                                                                                                             Zatwierdzam:  

                                                                                                                                 Waldemar Kuśmierczyk 
Data: 17.06.2021   



 
 

 
 

2 

 

 DEFINICJE – ilekroć w SWZ użyto określenia:  

1) dni robocze – należy przez to rozumieć dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni 

ustawowo wolnych od pracy; 

2) dokumentacja projektowa – należy przez to rozumieć dokumentację opracowaną przez 

Projektanta na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. 

w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t. j. Dz. U. 

z 2013 r., poz. 1129) wraz z decyzją o pozwoleniu na budowę, określoną w Prawie budowlanym; 

3) dokumentacja techniczna – należy przez to rozumieć dokumentację opisującą Inwestycję,  

w tym w zakresie parametrów technicznych i użytkowych (zał. nr 10 do SWZ); 

4) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego – należy przez to rozumieć podmiot wybrany w drodze 

odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, który świadczy usługi inspektora 

nadzoru inwestorskiego na podstawie odrębnej umowy zawartej z Zamawiającym; 

5) Inwestor – należy przez to rozumieć Zamawiającego; 

6) Prawo budowlane – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane  

(t. j. Dz. U. z 2020r., poz. 1333, ze zm.); 

7) projekt budowlany – należy przez to rozumieć dokumentację techniczną obejmującą zestaw 

dokumentów, opisów, zestawień i rysunków, wykonaną zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462, ze zm.); 

8) ustawa PZP, PZP – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. poz. 2019, ze zm.); 

9) zakończenie Inwestycji – należy przez to rozumieć ukończenie przez Wykonawcę całkowicie  

i pod każdym względem wszystkich robót i prac objętych przedmiotem Umowy oraz dokonanie 

przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego wszelkich zgłoszeń i uzgodnień oraz uzyskanie przez 

Wykonawcę w imieniu Zamawiającego i przekazanie Zamawiającemu wszelkich ostatecznych i 

bezwarunkowych decyzji i zezwoleń koniecznych do dopuszczenia Inwestycji  

do użytkowania, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
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I. ZAMAWIAJĄCY: 
 

Nazwa 
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe 

Skarb Państwa – Nadleśnictwo Janów Lubelski 

Adres siedziby 
ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 35, 23-300 Janów 

Lubelski 

Telefon / faks (15) 8720072 / (15) 8720185 

Adres strony internetowej http://www.janowlubelski.lublin.lasy.gov.pl/ 

e-mail janowlubelski@lublin.lasy.gov.pl 

Osoba upoważniona do 
kontaktów 

Matysiak Michał 

Sekretarz 

e-mail: michal.matysiak@lublin.lasy.gov.pl  

Nr REGON 830017452 

Nr NIP 862 000 22 62  

Dni i godziny pracy 
Zamawiającego 

od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.00 – 15.00 

(z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) 

 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą PZP, w trybie podstawowym wskazanym w 

art. 275 pkt 1 PZP (bez przeprowadzania negocjacji), o wartości szacunkowej mniejszej niż 

progi unijne. 

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:  

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z 

termomodernizacją budynku biurowego Nadleśnictwa Janów Lubelski w skład których 

wchodzą: 

1) Izolacje termiczne fundamentów 

- roboty rozbiórkowe, 

- roboty przygotowawcze,  

- roboty izolacyjne, 

- roboty wykończeniowe 

2) Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, 

3) Przebudowa instalacji elektrycznej: 

- przebudowa instalacji WLZ, 

- przebudowa instalacji oświetlenia ogólnego, 

- instalacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, 

- instalacja gniazd, 

- instalacja elektryczna kotłowni. 

4) Modernizacja kotłowni: 

1. Demontaż istniejącej instalacji co 

- roboty rozbiórkowe 

2. Instalacja zimnej wody użytkowej 

mailto:janowlubelski@lublin.lasy.gov.pl
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- roboty przygotowawcze 

- roboty izolacyjne 

3. Instalacja wewnętrzna gazu 

- roboty przygotowawcze 

- roboty izolacyjne 

4. Kotłownia wraz z instalacją spalinową 

- roboty przygotowawcze 

- roboty izolacyjne 

5) Roboty budowlane remontowe. 

 

6) Montaż paneli fotowoltaicznych 

     

Szczegółowy zakres zamówienia oraz warunki realizacji określone zostały w 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

budowlanych, przedmiarze stanowiących załącznik nr 10 do SWZ. Pozostałe warunki 

realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 

5 do SWZ. 

1. Miejsce realizacji Inwestycji: siedziba Zamawiającego. 

2. Przedmiot zamówienia we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) określony jest 

kodami: 

45000000-7 Roboty budowlane 
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
45111300-1 Roboty rozbiórkowe 
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów 
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni 
45320000-6 Roboty izolacyjne 

45232451-8 Roboty odwadniające i nawierzchniowe 

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowalnych; roboty 

ziemne 

45321000-3 Izolacje cieplne 

45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz roboty podobne 

45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego 

45422000-1 Roboty ciesielskie 

45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań 

45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznej 

09331200-0 - Słoneczne moduły fotoelektryczne 

09332000-5 - Instalacje słoneczne 

45261215-4 - Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych 

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
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5. Zamówienie musi być realizowane zgodnie z warunkami umowy, której wzór stanowi 

załącznik nr 5 do SWZ, jest integralną częścią niniejszej dokumentacji i zapisy w niej 

zawarte traktuje się jako warunki udzielenia zamówienia. 

6. Warunki płatności określa Wzór umowy stanowiący załącznik nr 5 do SWZ. 

7. Minimalny wymagany okres gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia: 60 miesięcy 

licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego. Okres gwarancji stanowi 

pozacenowe kryterium oceny ofert. 

8. Zaleca się, aby przed przygotowaniem i złożeniem oferty Wykonawca dokonał wizji 

lokalnej obszaru stanowiącego teren robót budowlanych. Wizję lokalną przewidziano 

w dni robocze (tj. od poniedziałku do piątku), w godzinach od 700 do 1500 . Osobą 

upoważnioną do kontaktów ze strony Zamawiającego w tej kwestii jest Pan Matysiak 

Michał (adres e-mail: michal.matysiak@lublin.lasy.gov.pl ). Zainteresowani 

Wykonawcy proszeni są o zgłoszenie wniosku dokonania wizji lokalnej na podany 

adres e-mail. 

9. Jeśli w dokumentacji przetargowej wskazany jest znak towarowy, patent, pochodzenie, 

źródło lub szczególny proces który charakteryzuje dostawy lub usługi dostarczane 

przez konkretnego wykonawcę (w tym w szczególności nazwa handlowa firmy, towaru 

lub produktu), Zamawiający – w odniesieniu do wskazanych wprost w dokumentacji 

przetargowej parametrów, czy danych (technicznych lub jakichkolwiek innych), 

identyfikujących pośrednio lub bezpośrednio towar bądź produkt – dopuszcza 

rozwiązania równoważne zgodne z danymi technicznymi i parametrami zawartymi w 

w/w dokumentacji, a każde takie odniesienie opatruje odniesieniem „lub równoważny”. 

Jako rozwiązania równoważne, należy rozumieć rozwiązania charakteryzujące się 

parametrami nie gorszymi od wymaganych, a znajdujących się 

w dokumentacji. 

W przypadku opisania przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia poprzez 

odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji 

technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza 

rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, a każde takie 

odniesienie opatruje odniesieniem „lub równoważne”. 

UWAGA: 

Jeżeli Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w dokumentacji, ale nie 
podaje minimalnych parametrów, które by tę równoważność potwierdzały – Wykonawca 
obowiązany jest zaoferować produkt o właściwościach zbliżonych, nadający się funkcjonalnie do 
zapotrzebowanego zastosowania (arg. na podstawie sentencji wyroku Krajowej Izby Odwoławczej 
z dnia 14 października 2013 r. [sygn. akt: KIO 2315/13]). 

Nazwą własną jest nazwa, pod którą oznaczany przez nią przedmiot występuje (lub występowałby) 

zarówno w Polsce, jak i w innych krajach.  

 

 

10. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę i podwykonawcę na podstawie 

umowy o pracę (w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy), osób wykonujących 

następujące 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 1974r. Kodeks pracy:  
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Lp. Rodzaj czynności 

1)  Prace fizyczne przy wykonywaniu robót budowlanych, z wyłączeniem 

prac wykonywanych przez osoby pełniące samodzielne funkcje 

techniczne w budownictwie w rozumieniu przepisów ustawy Prawo 

budowlane  

 

UWAGA: 

Szczegółowe określenie sposobu dokumentowania zatrudnienia osób na podstawie umowy o 

pracę, uprawnień Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę tego 

wymagania, a także związanych z niespełnieniem tych wymagań sankcji i rodzaju czynności 

niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie 

realizacji zamówienia, zawarte jest we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ. 

 

11. Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części. Tym samym Zamawiający 

nie dopuszcza składania ofert częściowych, o których mowa w art. 7 ust. 15 Ustawy 

Pzp. 

12. Powody niedokonania podziału zamówienia na części: 

Rozmiar przedmiotu zamówienia nie wymaga podziału zamówienia na części. Brak 

podziału zamówienia nie narusza konkurencji poprzez ograniczenie możliwości 

ubiegania się o zamówienie małym i średnim przedsiębiorcom. Przedmiotem 

zamówienia jest wykonanie ściśle powiązanych ze sobą zadań. W związku z tym oraz 

ze względu na zachowanie rygorów technologicznych wskazane jest, aby wykonywał 

je jeden Wykonawca, który będzie odpowiadał z tytułu gwarancji i rękojmi za cały 

przedmiot zamówienia. Poza tym potrzeba skoordynowania działań różnych 

wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia mogłyby zagrozić 

właściwemu wykonaniu zamówienia. Podział zamówienia byłby nieefektywny i mógłby 

wiązać się z nadmiernymi trudnościami technicznymi i kosztami wykonania 

zamówienia. 

 

 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 

Termin wykonania zamówienia: do 4 miesięcy od dnia zawarcia umowy. 

 

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

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

oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące: 

1) sytuacji ekonomicznej lub finansowej; 
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Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada środki 

finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie niższej niż 300.000,00 zł. 

2) zdolności technicznej lub zawodowej dotyczący doświadczenia wykonawcy: 

Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli 

Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat od dnia w którym upływa termin 

składania oferta (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) 

wykonał: 

co najmniej trzy roboty budowlane (przez robotę budowlaną rozumie się wykonywanie 

prac na podstawie 1 umowy), z których: 

- co najmniej jedna polegała na termomodernizacji budynku przez m.in. 

docieplenie ścian zewnętrznych o wartości co najmniej 200 000,00 zł brutto,  

- co najmniej jedna polegała  na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej o wartości 

co najmniej 100 000,00 zł, brutto, 

-  co najmniej jedna polegała na wykonaniu instalacji elektrycznej wewnętrznej o 

wartości co najmniej 100 000,00 zł. brutto 

 

- oraz załączy dowody potwierdzające, że w/w roboty zostały wykonane należycie, w 

szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. 

 

UWAGA:  

Jako zakończone (wykonane) roboty budowlane należy rozumieć doprowadzenie do realizacji 

określonych robót budowlanych, tj. co najmniej do podpisania protokołu odbioru końcowego 

robót, Świadectwa Przejęcia (dla inwestycji realizowanych zgodnie z Warunkami FIDIC) lub 

innego równoważnego dokumentu, stwierdzającego zgodne z zamierzeniami wykonanie 

inwestycji. 

 

3) zdolności technicznej lub zawodowej dotyczący osób skierowanych przez wykonawcę 

do realizacji zamówienia: 

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że do realizacji 

przedmiotowego zamówienia zostaną skierowane osoby spełniające poszczególne 

wymagania, które będą pełniły niżej wskazane funkcje: 

 

l.p. Funkcja Ilość 

osób 

Wymagania co do osoby, której będzie 

pełniła funkcję 

1 2 3 4 

1.   Kierownik robót w 

specjalności 

1  posiada uprawnienia budowlane w 

specjalności konstrukcyjno-budowlanej do 

kierowania robotami budowlanymi; 
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konstrukcyjno-

budowlanej 

(Kierownik budowy) 

 posiada co najmniej 24-miesięczne 

doświadczenie zawodowe po uzyskaniu 

uprawnień budowlanych na stanowisku 

kierownika robót w specjalności 

konstrukcyjno-budowlanej. 

2.  Kierownik robót w 

specjalności 

instalacyjnej w zakresie 

sieci, instalacji i 

urządzeń cieplnych, 

wentylacyjnych, 

gazowych, 

wodociągowych i 

kanalizacyjnych   

1  posiada uprawnienia budowlane w 

specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń cieplnych, 

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych  

i kanalizacyjnych do kierowania robotami 

budowlanymi; 

 posiada co najmniej 12-miesięczne 

doświadczenie zawodowe po uzyskaniu 

uprawnień budowlanych na stanowisku 

kierownika robót w specjalności instalacyjnej 

w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 

wodociągowych i kanalizacyjnych do 

kierowania robotami budowlanymi; 

 

3.  Kierownik robót w 

specjalności 

instalacyjnej: w zakresie 

sieci, instalacji i 

urządzeń elektrycznych 

i elektroenergetycznych 

1  posiada uprawnienia budowlane  

w specjalności instalacyjnej w zakresie 

sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych  

i elektroenergetycznych do kierowania 

robotami budowlanymi; 

 posiada co najmniej 12-miesięczne 

doświadczenie zawodowe po uzyskaniu 

uprawnień budowlanych na stanowisku 

kierownika robót w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji  

i urządzeń elektrycznych i 

elektroenergetycznych. 

UWAGA: 

- ilekroć w SWZ mowa jest o uprawnieniach budowlanych do kierowania robotami 

budowlanymi, należy przez to rozumieć  uprawnienia budowlane do kierowania robotami 

budowlanymi w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego lub odpowiadające im ważne 

uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 

przepisów bądź odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw członkowskich 

Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego 

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), których odpowiednie kwalifikacje zostały uznane 

na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania 

kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 

2018r., poz. 2272, ze zm.); 

- jeżeli wymiar wymaganego doświadczenia, które muszą posiadać osoby skierowane do 

realizacji przedmiotowego zamówienia, został w powyższej tabeli określony w miesiącach, 

należy przez to rozumieć pełne miesiące; 

- Zamawiający dopuszcza wskazanie jednej osoby do pełnienia funkcji wskazanej w 

pkt 1 i funkcji wskazanej w pkt 2, jeżeli będzie ona spełniała łącznie warunki 

wymagane dla obu tych funkcji. 
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UWAGA: 

Zamawiający, w celu przeliczenia na PLN wszystkich wartości i danych finansowych podanych 

w innych walutach, zastosuje średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) aktualny na dzień 

publikacji ogłoszenia o zamówieniu, ogłaszany w sposób przewidziany w §8 uchwały Zarządu 

NBP nr 51/2002 z dnia 23 września 2002r. w sprawie sposobu wyliczania i ogłaszania bieżących 

kursów walut obcych (tekst jedn.: Dz. Urz. NBP z 2013r., poz. 18, z późń. zm.). 

 

2. Zamawiający wyklucza z postępowania: 

1) wykonawców, którzy nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu, 

o których mowa w Rozdz. V ust. 1 SWZ; 

2) wykonawców, którzy nie wykazali, że nie zachodzą wobec nich przesłanki określone 

w art. 108 ust. 1 ustawy PZP; 

3) wykonawców, którzy nie wykazali, że nie zachodzi wobec nich przesłanka określone 

w art. 109 ust. 1 pkt 1, 4-10 ustawy PZP. 

3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o 

których mowa w ust. 1, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego 

zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub 

sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie 

od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. Zamawiający ocenia, 

czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności 

techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na 

wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także bada, 

czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane 

względem wykonawcy. Wykonawca nie może po upływie terminu składania ofert 

powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na 

etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji 

podmiotów udostępniających zasoby. 

4. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, zamawiający może, na każdym etapie 

postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli 

posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie 

zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze 

wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 

5. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku: 

1) w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu wskazanych w ust. 1 pkt 2, 

wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na 

zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub 

usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane; 

2) w przypadku, o którym mowa w pkt. 1, wykonawcy wspólnie ubiegający się o 

udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które 

roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy, wg wzoru 

stanowiącego zał. nr 3 do SWZ; 

3) wykonawcy są zobowiązani ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu  

i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno być 

złożone wraz z ofertą. 
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VI. WYKAZ DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ, KTÓRYCH ZŁOŻENIA ZAMAWIAJĄCY 

WYMAGA OD WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA: 

 

A. OŚWIADCZENIE, O KTÓRYM MOWA W ART. 125 UST. 1 PZP. PODMIOTOWE 

ŚRODKI DOWODOWE 

1. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć aktualne oświadczenie, o którym mowa 

w art. 125 ust. 1 PZP, o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ. 

1) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP,  składa każdy z tych wykonawców, 

wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ. Oświadczenia te potwierdzają brak 

podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, 

w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 

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

udostępniających zasoby, przedstawia, wraz oświadczeniem, o którym mowa w art. 

125 ust. 1 PZP, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, 

potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na 

jego zasoby, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ. 

2. Jeżeli wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji 

finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą 

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 w zdaniu poprzedzającym, musi potwierdzać, 

że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje 

rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz musi określać 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 roboty 

budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

 

3. Podmiotowe środki dowodowe dotyczące potwierdzenia spełniania warunków 

udziału w postępowaniu, składane na wezwanie Zamawiającego przez wykonawcę, 

którego oferta została najwyżej oceniona (w terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni): 

 

1) Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca 

wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w 

okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem. 

2) Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a 
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jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich 

rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty 

te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty 

budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są 

referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty 

budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego 

nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty. 

3) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w 

szczególności odpowiedzialnych za 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. 

 

4. Podmiotowe środki dowodowe dotyczące wykazania braku podstaw do wykluczenia 

z udziału w postępowaniu, składane na wezwanie Zamawiającego przez wykonawcę, 

którego oferta została najwyżej oceniona (w terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni): 

1) 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 (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym 

wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenie Wykonawcy o 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami 

potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego 

do tej samej grupy kapitałowej – zgodnie z wzorem stanowiącym zał. nr 4 do SWZ. 

 

B. DOKUMENTY SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ 

1. Na ofertę składają się: 

1) uzupełniony formularz ofertowy, zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ; 

2) uzupełnione kosztorysy ofertowe 

2. Wraz z ofertą, Wykonawca ma obowiązek złożyć: 

1) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji 

o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru – w celu potwierdzenia, 

że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania. 

Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia tych dokumentów, jeżeli Zamawiający 

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

Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów; 

2) jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania 

nie wynika z dokumentów, o których mowa w punkcie poprzedzającym: 

pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania 

wykonawcy; 

3) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się  

o udzielenie zamówienia  o ile dotyczy; 

4) dokumenty, o których mowa wyżej w pkt 1-2, dla osoby działającej w imieniu podmiotu 

udostępniającego Wykonawcy zasoby na zasadach określonych w art. 118 PZP; 



 
 

 
 

12 

 

5) w przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna – oryginał dokumentu 

wadialnego (gwarancji lub poręczenia) – o ile dotyczy; 

6) pozostałe dokumenty, wskazane w rozdz. VI.A jako składane wraz z ofertą. 

 

VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z 

WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW: 

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a 

Wykonawcami, w tym składanie ofert, dokumentów podmiotowych i przedmiotowych, 

oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się przy 

użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

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 za pośrednictwem ePUAP. We wszelkiej korespondencji Zamawiający i 

Wykonawcy posługują się numerem postępowania wskazanym w SWZ. 

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.  

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.  

5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy 

do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.  

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 datę 

ich przekazania na adres poczty elektronicznej Zamawiającego. 

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. 

8. 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. poz. 2452). 

9. Sposób (w tym forma) przekazywania oświadczeń i dokumentów musi być zgodny z 

przepisami wydanymi na podstawie art. 70 PZP. 

10. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ. Zamawiający 

jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed 
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upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ 

wpłynie do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert. 

Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął po upływie terminu na złożenie wniosku, 

o którym mowa w zdaniu poprzednim Zamawiający nie ma obowiązku udzielenia 

wyjaśnień. 

11. Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w ustępie 

poprzedzającym, przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się 

wszystkich zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego 

przygotowania i złożenia ofert. 

12. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku 

o wyjaśnienie treści SWZ. 

13. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający udostępnia na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania, bez ujawniania źródła zapytania. 

14. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako 

obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie 

Zamawiającego. 

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

zmienić treść SWZ. Dokonaną zmianę SWZ Zamawiający udostępnia na stronie 

internetowej prowadzonego postępowania. 

16. Zmiany treści SWZ są każdorazowo wiążące dla Wykonawców. 

17. 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 przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na zapoznanie się 

ze zmianą SWZ i przygotowanie oferty. 

18. Jeżeli zmiana treści SWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, 

Zamawiający zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie 

ogłoszenia. 

19. W przypadku dokonywania zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający 

przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian we wnioskach 

albo ofertach, jeżeli jest to konieczne. Jeżeli zmiana, o której mowa w zdaniu 

poprzedzającym, jest istotna, w szczególności dotyczy określenia przedmiotu, wielkości 

lub zakresu zamówienia, kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu lub 

sposobu oceny ich spełniania, zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas 

niezbędny na ich przygotowanie lub wprowadzenie zmian w ofertach. 

20. Z Wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum, 

spółka cywilna), Zamawiający będzie się porozumiewał za pośrednictwem pełnomocnika 

Wykonawców wskazanego w pełnomocnictwie. 

21. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia 

wątpliwości dotyczących treści SWZ. 

22. Zamawiający informuje, że: 

1) skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do 

sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować 

zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień 

umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą. 

2) zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, 

nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego 

postępowania. 

23. W zakresie nieuregulowanym w SWZ, zastosowanie znajdują: 

https://sip.lex.pl/#/document/68636690?unitId=art(16)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/68636690?unitId=art(18)ust(1)&cm=DOCUMENT
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1) Rozporządzenie 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. poz. 2452). 

2) Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w 

sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub 

oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. poz. 2415). 

 

VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM:  

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 20.000,00 zł. 

Słownie: dwadzieścia  tysięcy złotych. 

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje 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 ustawy PZP. 

3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 

1) pieniądzu, 

2) gwarancjach bankowych,   

3) gwarancjach ubezpieczeniowych,  

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

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

4. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, wykonawca przekazuje 

zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej. 

5. Wadium wnoszone w formie gwarancji i poręczeń musi spełniać następujące wymogi: 

1) być wystawione na Zamawiającego, 

2) zawierać w swej treści oświadczenie gwaranta (poręczyciela), w którym zobowiązuje 

się on do bezwarunkowej i nieodwołalnej wypłaty kwoty wadium na pierwsze żądanie 

Zamawiającego, zawierające oświadczenie, iż zaszła jedna z przesłanek 

wymienionych w art. 98 ust. 6 ustawy PZP. 

6. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy 

Zamawiającego: 

Nr rachunku bankowego: 
 

 27 2030 0045 1110 0000 0085 3510 

w banku BNP Paribas Bank Polska S.A.  nr rachunku 
 

z dopiskiem: 
 - Wadium do przetargu na termomodernizację budynku biurowego Nadleśnictwa Janów 

Lubelski - 
Znak sprawy: SA.270.7.2021 

 

 

7. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków 

pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, przed upływem terminu składania 

ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania 

ofert). 

8. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia 

wystąpienia jednej z okoliczności: 

1) upływu terminu związania ofertą; 
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2) zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; 

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

zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin 

do jego wniesienia. 

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

wniosku zwraca wadium wykonawcy: 

1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert; 

2) którego oferta została odrzucona; 

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

wybrana jako najkorzystniejsza; 

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

odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia. 

10. Złożenie wniosku o zwrot wadium, o którym mowa w ust. 9, powoduje rozwiązanie 

stosunku prawnego z wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze 

środków ochrony prawnej. 

11. Zamawiający zwraca wadium wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z 

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

koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy 

na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 

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

gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium. 

13. Termin ważności wadium musi być zgodny z terminem związania ofertą. 

14. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie je w sposób nieprawidłowy, 

zostanie odrzucona. 

 

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 

1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia upływu terminu 

składania ofert i upływa w dniu 31.08.2021 roku. 

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

związania ofertą, o którym mowa w ust. 1, Zamawiający przed upływem terminu związania 

ofertą, zwraca się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego 

terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni. 

3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez 

wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu 

związania ofertą. 

4. W przypadku gdy zamawiający żąda wniesienia wadium, przedłużenie terminu związania 

ofertą, o którym mowa w ust. 2, następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium 

albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres 

związania ofertą. 

 

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY: 

1. Ofertę oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, składa się, pod 

rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej 

podpisem zaufanym, podpisem osobistym lub kwalifikowanym. 

2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. 

3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie przez danego Wykonawcę więcej niż 
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jednej oferty, spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez tego Wykonawcę. 

4. Treść oferty musi być zgodna z wymaganiami określonymi w dokumentach zamówienia. 

Oferta musi zawierać wszystkie dokumenty wskazane w Rozdz. VI.B ust. 1 SWZ. 

5. Oferta musi być podpisana przez osobę uprawnioną do występowania w imieniu 

Wykonawcy. 

6. Wszystkie złożone przez wykonawcę dokumenty i oświadczenia sporządzone w języku 

obcym, muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. 

7. Wykonawca może do upływu terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. 

8. Po upływie terminu do składania ofert Wykonawca nie może skutecznie dokonać zmiany  

ani wycofać złożonej oferty (załączników). 

9. Wykonawca musi wskazać w ofercie (formularzu ofertowym) te części zamówienia, których 

wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom (jeśli dotyczy) wraz z podaniem przez 

wykonawcę nazw ewentualnych, jeżeli są już znani podwykonawców. W przypadku braku 

wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć 

podwykonawcom, Zamawiający oceni, że Wykonawca wykona zamówienie samodzielnie 

w całości. 

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

11. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli 

wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą być one 

udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa. Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje 

je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku. Wykonawca nie może zastrzec 

informacji o: 

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

działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty 

zostały otwarte; 

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

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

 

XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT: 

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami należy złożyć do dnia 

02.07.2021 r. do godz. 900. 

2. Złożenie oferty: 

1) 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.  

2) 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.). Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany 

został w Regulaminie korzystania z miniPortal. Ofertę należy złożyć w oryginale.  

3) Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z 

dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca 

https://sip.lex.pl/#/document/16795259?cm=DOCUMENT
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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).  

4) Do oferty należy dołączyć Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, w 

postaci elektronicznej, zaszyfrowane wraz z plikami stanowiącymi ofertę.   

5) 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. 

6) Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać 

zmiany ani wycofać złożonej oferty. 

3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 02.07.2021 r. o godz.1000 . 

Jeżeli otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku 

awarii tego systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym 

w zdaniu poprzedzającym, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii. 

4. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowywania ofert 

dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez 

wskazanie pliku do odszyfrowania. 

5. Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert. 

6. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający udostępnia na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 

7. 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 lub kosztach zawartych w ofertach. 

 

XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY: 

1. Cena oferty musi być podana w PLN cyfrowo oraz słownie. 

2. Cenę oferty stanowi kwota brutto. 

3. Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane 

z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego. 

4. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia. 

5. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą). 

6. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w  Formularzu ofertowym 

(zał. nr 1 do SWZ). 

7. Wykonawca wskaże koszt netto każdej pozycji wyszczególnionej w kosztorysach oraz 

wartość podatku VAT w oparciu o stawkę wskazaną przez Zamawiającego w zał. nr 9 do 

SWZ, a następnie obliczy koszt brutto każdej pozycji poprzez zsumowanie podanego 

kosztu netto oraz wartości podatku VAT. Następnie Wykonawca obliczy cenę brutto oferty 

poprzez zsumowanie kosztów brutto wszystkich pozycji kosztorysów ofertowych. 

8. Cena musi być wyrażona w jednostkach nie mniejszych niż grosze. 

9. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego 
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obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 

i usług, dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu zamawiający dolicza do 

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

obowiązek rozliczyć. W takim przypadku Wykonawca w ofercie ma obowiązek: 

1) poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania 

u Zamawiającego obowiązku podatkowego; 

2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą 

prowadziły do powstania obowiązku podatkowego; 

3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym 

Zamawiającego, bez kwoty podatku; 

4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, 

będzie miała zastosowanie. 

10. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, w tym wypłata 

wynagrodzenia, będą się odbywały w walucie polskiej PLN. 

 

XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE 

OFERTY WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT: 

1. Oferta zostanie oceniona z uwzględnieniem kryteriów opisanych w niniejszym rozdziale:  

Opis kryterium Ranga 

cena [C] 60% 

oferowany okres gwarancji i rękojmi [G] 40% 

 

2. Ustalenie liczby punktów za kryterium cena [C], nastąpi wg wzoru: 

cena najtańszej oferty 

C =                                                                                              x   60% 

cena oferty badanej 

 

3. Ustalenie liczby punktów za kryterium oferowany okres gwarancji i rękojmi [G]  

kryterium zostanie ocenione wg poniższego wzoru: 

 

okres gwarancji w ofercie ocenianej 

G =                                                                                              x   40% 

najdłuższy oferowany okres gwarancji w ofertach 
(nie więcej niż 72 miesiące) 

przy czym: 

(1) minimalny wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji to 60 miesięcy; oferty, 

w których zaoferowano krótszy okres gwarancji, zostaną odrzucone jako niezgodne z SWZ; 

(2) jeżeli Wykonawca nie wskaże w ofercie okresu gwarancji, Zamawiający przyjmie,  

że Wykonawca oferuje minimalny wymagany okres gwarancji, tj. 60 miesięcy; 

(3) Wykonawca może zaoferować tylko jeden okres gwarancji określony w miesiącach, np. 70 

miesięcy. Jeżeli Wykonawca nie wskaże konkretnej ilości miesięcy tylko kilka miesięcy lub 

zakres, Zamawiający przyjmie, że wykonawca zaoferował najkrótszy podany okres gwarancji; 

(4) jeżeli Wykonawca wskaże niepełne miesiące, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca 

zaoferował okres krótszy poprzez zaokrąglenie go w dół; 

(5) maksymalny punktowany przez Zamawiającego okres gwarancji to 72 miesiące. 

https://sip.lex.pl/#/document/17086198?cm=DOCUMENT
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Zaoferowanie okresu dłuższego spowoduje przyjęcie przez Zamawiającego do oceny i 

porównania ofert okresu 72-miesięcznego. 

 

4. Łączna liczba punktów przyznana ofercie jest to ilość punktów otrzymana łącznie za 

kryteria wskazane w ust. 1. Zamawiający dokona oceny ofert, obliczając wartość punktów 

z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z następującymi zasadami: 

1) końcówki poniżej 0,005 pkt pomija się 

2) końcówki wynoszące 0,005 pkt i więcej zaokrągla się do 0,01 pkt. 

5. Na podstawie art. 223 ust. 2 w zw. z art. 266 PZP, Zamawiający poprawia w tekście oferty: 

1) oczywiste omyłki pisarskie; 

2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek, w szczególności: 

1) w przypadku niezgodności pomiędzy ceną oferty w formularzu ofertowym wpisaną 

liczbą lub słownie, odczytaną podczas otwarcia ofert, a ceną oferty wynikającą ze 

kosztorysów ofertowych, za cenę oferty przyjmuje się cenę wynikającą z kosztów; 

2) jeżeli obliczona w danej pozycji w  kosztorysie wartość podatku VAT nie 

odpowiada stawce podanej przez Zamawiającego, przyjmuje się, że prawidłowo 

podano koszt netto; 

3) jeżeli obliczony w kosztorysie, koszt brutto danej pozycji nie odpowiada sumie 

podanego kosztu netto oraz wartości podatku VAT, przyjmuje się, że prawidłowo 

podano koszt netto oraz wartość podatku VAT; 

4) jeżeli obliczona w kosztorysie wartość brutto (cena oferty) nie odpowiada sumie 

kosztów brutto poszczególnych pozycji, przyjmuje się, że prawidłowo podano 

koszt brutto każdej pozycji. 

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, 

niepowodujące istotnych zmian w treści oferty; 

- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

POUCZENIE: 

Wykonawca, w którego ofercie poprawiono omyłkę, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 PZP, ma 

prawo w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego liczonym od dnia otrzymania zawiadomienia 

o poprawieniu omyłki, do wyrażenia zgody na poprawienie w ofercie omyłki lub zakwestionowanie 

jej poprawienia. 

Brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie uznaje się za wyrażenie zgody na poprawienie 

omyłki. 

6. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta: 

1) spełnia wszystkie wymagania zawarte w ustawie Prawo zamówień publicznych; 

2) spełnia wszystkie wymagania określone w SWZ; 

3) została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o określone w SWZ kryteria oceny ofert. 

 

XIV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE 

PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO: 

1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do podpisania umowy 

na warunkach określonych we Wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ. 

2. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Jest jawna i 
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podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji 

publicznej. 

3. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem 

zawartym w ofercie. 

4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną 

odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy. 

5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego 

zamówienia, których oferta zostanie wybrana, Wykonawcy zobowiązani będą zawrzeć 

umowę regulującą współpracę tych Wykonawców i przedłożyć tę umowę Zamawiającemu, 

przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, o której mowa w ust. 1. 

6. Z zastrzeżeniem art. 308 ust. 3 PZP, Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia 

publicznego, z uwzględnieniem art. 577 PZP, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia 

przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to 

zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli 

zostało przesłane w inny sposób. 

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

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może dokonać ponownego 

badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców albo 

unieważnić postępowanie. 

8. Przed zawarciem umowy Wykonawca ma obowiązek: 

1) wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

2) zawarcia umowy ubezpieczenia, w zakresie określonym we wzorze umowy (zał. nr 5 

do SWZ), oraz przedłożenia Zamawiającemu kopii dokumentów potwierdzających 

posiadanie wymaganego ubezpieczenia oraz zapłatę wymagalnych składek; 

3) przekazania Zamawiającemu poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii 

uprawnień osób, które przy realizacji przedmiotu zamówienia będą sprawowały 

samodzielne funkcje techniczne w budownictwie oraz poświadczone za zgodność z 

oryginałem kopie dokumentów potwierdzających przynależność do właściwej Izby. 

9. Przed zawarciem umowy osoby reprezentujące Wykonawcę winny okazać 

Zamawiającemu: 

1) ważny dokument tożsamości, 

2) dokument potwierdzający umocowanie do zawarcia umowy, o ile umocowanie to nie 

wynika z dokumentów załączonych do oferty. 

XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA 

UMOWY:  

1. Wybrany Wykonawca zobowiązany jest przed zawarciem umowy wnieść zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy na sumę stanowiącą 5% ceny całkowitej podanej w 

ofercie. 

2. Zabezpieczenie może być wnoszone 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; 
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5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy 

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

3. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w pieniądzu, Wykonawca powinien dokonać 

przelewu na rachunek bankowy Zamawiającego: 

 nr rachunku: 27 2030 0045 1110 0000 0085 3510 

z dopiskiem: 

„zabezpieczenie należytego wykonania umowy – termomodernizacja budynku biurowego 
Nadleśnictwa Janów Lubelski” 

przy czym przed podpisaniem umowy (tj. najpóźniej bezpośrednio przed jej zawarciem), 

środki pieniężne muszą znaleźć się na rachunku bankowym Zamawiającego. 

4. W przypadku składania przez Wykonawcę zabezpieczenia w formie gwarancji, gwarancja 

powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać 

następujące elementy: 

1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), 

gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz 

wskazanie ich siedzib, nazwę zamówienia; 

2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją; 

3) kwotę gwarancji; 

4) termin ważności gwarancji; 

5) bezwarunkowe i nieodwołane zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji 

na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, nie później niż w ciągu 30 dni od daty 

zgłoszenia żądania, w związku z tym, że Wykonawca, z którym podpisano umowę nie 

wykonał jej lub wykonał ją nienależycie. 

5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy powinno być wniesione w walucie polskiej 

(PLN). 

XVI. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE 

DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO: 

Postanowienia umowy zawarto we Wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 5 do SWZ. 

XVII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 

WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA: 

1. Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 

zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 

Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w 

art. 505 PZP i następnych. 

2. Środkami ochrony prawnej, są: 

1) odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej, 

2) skarga do sądu. 

3. Odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej 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; 
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3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub 

zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że Zamawiający był do tego 

obowiązany. 

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

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

postępowania odwoławczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagają opatrzenia 

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

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

osobiście, za pośrednictwem posłańca, a pisma w postaci elektronicznej wnosi się przy 

użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

5. 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. 

6. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności 

Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została 

przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni od dnia 

przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego 

wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w inny sposób. 

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie 

zamówienia lub konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 

5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub 

zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej. 

8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 6 i 7 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. 

9. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom i uczestnikom postępowania 

odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Kwestie dotyczące skargi do sądu są 

uregulowane w art. 579-590 PZP. 

10. Szczegółowe regulacje dotyczące przysługujących Wykonawcy środków ochrony prawnej 

zawiera Dział IX ustawy PZP. 

 

XVIII KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH    

OSOBOWYCH 

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

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych 

osobowych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04 maja 2016 r., str. 1 – „RODO”) Zamawiający 

informuje, iż administratorem danych osobowych jest Nadleśnictwo Janów Lubelski.   

2. Zamawiający przetwarza dane osobowe zebrane w niniejszym postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym 

rozpowszechnianiem.  

3. Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO w celu 

umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale VI PZP, 

do upływu terminu do ich wniesienia.  

https://sip.lex.pl/#/document/17938059?cm=DOCUMENT
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4. Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 10 RODO mogą być 

dopuszczone wyłącznie osoby posiadające upoważnienie. Osoby dopuszczone do 

przetwarzania takich danych są obowiązane do zachowania ich w poufności  

5. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego oraz jego rozstrzygnięciem, jak również, jeżeli nie ziszczą się przesłanki 

określone w art. 255-256 PZP – w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego oraz jej realizacji, a także udokumentowania postępowania o udzielenie 

zamówienia i jego archiwizacji. 

6. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym dokumentacja 

postępowania zostanie udostępniona w oparciu o przepisy PZP. 

7. Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP, 

przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania 

obejmuje cały czas trwania umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

8. Niezależnie od postanowień pkt 21.7. powyżej, w przypadku zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego, dane osobowe będą przetwarzane do upływu okresu 

przedawnienia roszczeń wynikających z umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

9. Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o 

udzielenie zamówienia mogą zostać przekazane podmiotom świadczącym usługi 

doradcze, w tym usługi prawne, i konsultingowe,  

10. Stosownie do art. 22 RODO, decyzje dotyczące danych osobowych nie będą 

podejmowane w sposób zautomatyzowany. 

11. Osoba, której dotyczą pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania 

dane osobowe, ma prawo: 

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

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

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

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

12. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w 

przepisach PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych określa PZP. 

13. Osobie, której dane osobowe zostały pozyskane przez Zamawiającego w związku z 

prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie 

przysługuje: 

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

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

określone w art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych 

osobowych, a to z uwagi na fakt, że podstawą prawną przetwarzania danych 

osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

14. Dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów 

państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa 

lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach 

sprawowania władzy publicznej, w szczególności do podmiotów prowadzących 

działalność kontrolną wobec Zamawiającego. Dane osobowe są przekazywane do 

podmiotów przetwarzających dane w imieniu administratora danych osobowych. 

 

 

Załączniki: 

1) Formularz ofertowy 
2) Oświadczenie Wykonawcy art. 125 ust. 1 PZP (wzór) 
3) Oświadczenie Podmiotu udostępniającego zasoby art. 125 ust. 5 PZP (wzór) 
4) Oświadczenie w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP (wzór) 
5) Wzór umowy, wraz z załącznikami 
6) Oświadczenie z art. 117 ust.4 PZP (wzór) 
7) Wykaz robót budowlanych 
8) Wykaz osób 
9) Kosztorysy ofertowe 
10) Dokumentacja techniczna (w tym dokumentacja projektowa) 
11) Link do postępowania; 
12) Identyfikator postępowania generowany przez miniPortal (ID postępowania). 
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