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SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

 

1.  NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

 

Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe  

Nadleśnictwo Brodnica 

reprezentowane przez Jarosława Molendowskiego – Nadleśniczego 

siedziba Nadleśnictwa:  

ul. Sądowa 16, 87 - 300 Brodnica 

tel. 56 49 43 900, fax. 56 49 43 923 

e-mail: brodnica@torun.lasy.gov.pl 

strona internetowa zamawiającego: http//www.brodnica.torun.lasy.gov.pl 

(„Zamawiający”) zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego prowadzonym w trybie zamówienia klasycznego o wartości  mniejszej                 
niż progi unijne – tryb podstawowy  (Wariant I) zgodnie z wymaganiami określonymi 
w niniejszej specyfikacji warunków zamówienia („SWZ”). 

 

2.  TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA 

 

2.1. Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym bez przeprowadzenia 
negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn zm. - „PZP”) na podstawie art. 
275 pkt 1) w zw. z art. 266 - 274 oraz art. 276 oraz art. 277 ust. 1 oraz art. 280 - 281 
oraz art. 283 - 286 oraz aktów wykonawczych do PZP. 

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

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

2.4. Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części.  

Zamawiający nie dokonał podziału zamówienia na części z uwagi na skomplikowany charakter 
przedmiotu zamówienia oraz potrzebę skoordynowania działań różnych wykonawców 
realizujących poszczególne części zamówienia, co mogłaby poważnie zagrozić właściwemu 
wykonaniu zamówienia oraz rodzić problemy w egzekwowaniu rękojmi za wady oraz 
gwarancji.  

 

3.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

3.1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa budynku mieszkalno-biurowego. 

Osada Szabda 
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Przedmiotem zadania jest przebudowa i remont budynku mieszkalnego (leśniczówki) na 
działce nr 7247/4 – obręb Szabda. 

Niniejszym opracowaniem objęto również lokalizację osłony śmietnikowej, dojścia, dojazdy, 
miejsca postojowe.  

 

 

Dane techniczne budynku: 

1. Powierzchnia zabudowy – 152,51 m2 

2. Powierzchnia użytkowa - 152,45 m2 

3. Powierzchnia całkowita - 346,02 m2 

4. Kubatura - 879,98 m3 

 

PROJEKTOWANY ZAKRES ROBÓT 

 

Zakres robót piwnic: 

- wykonanie wentylacji nawiewnej i wywiewnej pomieszczenia 

- wymiana istniejącego wsypu na stalowy z ociepleniem 

- oczyszczenie sufitu, ścian i posadzki betonowej 

- uzupełnienie posadzki betonowej zaprawą wyrównującą cementową 

- wykonanie tynków wewnętrznych cementowo - wapiennych 

- malowanie ścian i sufitu emulsją zewnętrzną 

- ułożenie posadzki z płytek ceramicznych wraz z cokołem 

- wymiana schodów zejściowych na stalowe z blachy ryflowanej  

- zamontowanie obustronnej balustrady stalowej 

- wymiana stolarki okiennej 

- wymiana stolarki drzwiowej 

 

Zakres robót przyziemia: 

- demontaż boazerii i okładzin ściennych 

- demontaż podłóg 

-  poszerzenie wskazanych otworów drzwiowych 

- nad otworami drzwiowymi zamontować nadproża prefabrykowane 

- nad otworami okiennymi zamontować nadproża prefabrykowane 

- wydzielenie toalety w części kancelarii 

- obicie ścian werandy płytami G-K na stelażu 

- uzupełnienie izolacji termicznej ścian werandy od wewnątrz 

- ułożenie podłóg z deski podłogowej lakierowanej o gr. 13 mm 
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- ułożenie płytek ściennych w kuchni, łazience, wc, spiżarce 

- ułożenie płytek podłogowych gr. 9 mm 

- wykonanie nowych tynków na projektowanych przekuciach i ścianach 

- wykonanie gładzi gipsowych ściennych i sufitowych (dwukrotnie w celu  

wyrównania podłoża) 

- malowanie ścian emulsją wewnętrzną w kolorze 

- wykonanie tynków mozaikowych do wysokości 150 cm  

w  pomieszczeniu kancelarii, werandach, komunikacji i klatce schodowej) 

- malowanie sufitów w kolorze białym 

- wymiana stolarki okiennej 

- wymiana stolarki drzwiowej 

 

Zakres robót poddasza: 

- demontaż boazerii 

- demontaż podłóg 

-  demontaż części ścianek działowych 

- wykonanie nowych ścianek działowych lekkich z płyt G-K na stelażu 

- zamontowanie na całości podłóg płyt OSB NRO gr. 30 mm 

- wymiana schodów na poddasze 

- uzupełnienie izolacji termicznej ścian poddasza i podłóg 

- ułożenie podłóg z paneli podłogowych AC5 gr. 9 mm 

- malowanie ścian emulsją wewnętrzną w kolorze 

- malowanie sufitów 

- zamontowanie obustronnej balustrady drewnianej 

- wymiana stolarki okiennej 

- wymiana stolarki drzwiowej 

- wykonanie izolacji pomieszczeń (włączyć do przewodów wentylacyjnych lub  

wyprowadzić rurami spiro poprzez poddasze nieużytkowe ponad dach) 

- zaimpregnować konstrukcję dachu i deskowanie środkami  

grzybobójczymi i owodobójczymi 

 

Zakres robót pokrycia dachu: 

- demontaż istniejącego pokrycia dachu 

- demontaż istniejących obróbek dekarskich 

- demontaż orynnowania 

- przemurowanie istniejącego komina wentylacyjnego  



 
5 | S t r o n a  

 

- udrożnienie komina 

- podłączenie pomieszczeń do przewodów wentylacyjnych 

- zamontowanie nowych obróbek dekarskich z blachy powlekanej 

- zamontowanie orynnowania z blachy powlekanej w kolorze 

- zamontowanie papy izolacyjnej na istn. podłożu 

- zamontowanie łat i kontrłat 

- zamontowanie pokrycia dachu z blachodachówki z grubym tłoczeniem przypominającą 
kształt dachówki ceramicznej w kolorze czerwono – pomarańczowym 

- zamontowanie systemowych przewodów wentylacyjnych z pomieszczeń poddasza 

- zamontowanie ławy kominiarskiej 

- zamontowanie włazu dla kominiarza 

- zamontowanie płotków śniegowych "grzebień" 

 

Zakres robót zewnętrznych, elewacja: 

- wymiana pokrycia dachu, obróbek, orynnowania (zgodnie z zakresem rzutu dachu) 

- naprawa elewacji poprzez szpachlowanie z siatką elewacyjną 

- wykonanie tynku cienkowarstwowego silikatowego barwionego w masie 

- wymiana płytek schodowych  na wszystkich wejściach do budynku 

3.2. Szczegółowy zakres prac określa dokumentacja projektowa stanowiąca integralną część 
SWZ (Załącznik nr 3). 

3.3. Zamawiający stawia wymóg w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę lub    
podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących niżej wskazane czynności w 
zakresie realizacji zamówienia.  

Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania 
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę osób 
wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: Prace budowalne, Prace instalacyjne, 
Inne prace osób, które wykonywać będą bezpośrednio czynności związane z wykonywaniem 
robót, czyli pracowników fizycznych wykonujących czynności polegający na wykonywaniu 
pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (Dz. 
U. z 2020 r., poz. 1320). Wymóg ten nie dotyczy kierowników branżowych, o których mowa w 
pkt 7.1. ppkt 4 lit. b) sprawujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.  

 

4.  WIZJA LOKALNA 

 

4.1. Zamawiający przewiduje możliwość odbycia przez Wykonawcę wizji lokalnej terenu 
objętego robotami budowlanymi. 

4.2. Termin i zasady udziału w wizji lokalnej lub sprawdzenia przez wykonawcę dokumentów 
niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u Zamawiającego należy ustalić 
poprzez pocztę elektroniczną: pawel.kowalski2@torun.lasy.gov.pl 

4.3. Wykonanie wizji lokalnej nie jest obowiązkowe. 

 

mailto:pawel.kowalski2@torun.lasy.gov.pl


 
6 | S t r o n a  

 

5.  OKRES REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

 

Okres  realizacji zamówienia: 169 dni od dnia zawarcia umowy. Powyższe nie uchybia 
możliwości wykonywania uprawnień wynikających z umowy                 po terminie, o którym 
mowa w zdaniu poprzednim, jak również możliwości przedłużenia okresu realizacji 
zamówienia w drodze zmiany umowy.  

 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.3. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu                         
z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 109 
ust. 1 pkt 1, 3, 4, 6, i 8 PZP. Na podstawie: 

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

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

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

4) art. 109 ust. 1 pkt 6) PZP Zamawiający wykluczy Wykonawcę, w stosunku do 
którego występuje konflikt interesów w rozumieniu art. 56 ust. 2 PZP, którego 
nie można skutecznie wyeliminować w inny sposób niż przez wykluczenie 
Wykonawcy; 

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

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

6.5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 
pkt 1, 2, 5  PZP lub art. 109 ust. 1 pkt 2-7 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.  

 

7.  WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA   

 

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

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym 

Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu              
do występowania w obrocie gospodarczym.  

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub 
zawodowej 

Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu                 
do warunku posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności 
gospodarczej lub zawodowej.  

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej 

Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu                 
do warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej. 
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4) zdolności technicznej lub zawodowej 

 a) Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek w zakresie zdolności 
zawodowej, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat, przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy – w tym okresie, wykonał minimum dwie roboty budowlane polegające 
na budowie, przebudowie lub remoncie budynku mieszkalnego lub budynku 
użyteczności publicznej, o wartości nie mniejszej niż 250 tyś. zł. brutto każda. 

Wykonawca nie może sumować wartości kilku robót o mniejszym zakresie dla 
uzyskania wymaganej wartości. 

b) Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek w zakresie osób 
skierowanych do realizacji zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że 
dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w 
wykonaniu zamówienia i które będą odpowiedzialne za kierowanie robotami 
budowlanymi oraz osoby te będą posiadać wymagane kwalifikacje zawodowe i 
wykształcenie niezbędne do kierowania robotami w zakresie:  

- jedną osobą, posiadającą uprawnienia budowlane, w nieograniczonym 
zakresie, w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, która będzie pełniła 
funkcje kierownika budowy, oraz która posiada min. dwuletnie doświadczenie 
w zakresie wykonywania funkcji kierownika budowy (licząc od dnia nabycia 
uprawnień),  

- jedną osobą posiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji 
w budownictwie, w nieograniczonym zakresie, w specjalności instalacyjnej w 
zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 
wodociągowych i kanalizacyjnych oraz minimum dwuletnie  doświadczenie 
zawodowe w zakresie kierowania robotami branży wodno-kanalizacyjnej oraz 
posiadającej która będzie pełniła funkcję kierownika robót sanitarnych (licząc 
od dnia nabycia uprawnień),  

- jedną osobą, posiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji 
w budownictwie w nieograniczonym zakresie, w specjalności instalacyjnej w 
zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych oraz minimum 2 letnie 
doświadczenie zawodowe w zakresie kierowania robotami branży elektrycznej 
oraz posiadającej która będzie pełniła funkcję kierownika robót elektrycznych 
(licząc od dnia nabycia uprawnień),  

Uwaga: Zamawiający uzna  uprawnienia wydane na podstawie wcześniej 
obowiązujących przepisów, odpowiadające uprawnieniom wskazanym 
powyżej. 

7.2.  Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie                       
z formułą „spełnia”/„nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach                     
i oświadczeniach, o których mowa w rozdziale 8. 

7.3.  W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
warunki udziału w postępowaniu określone w pkt 7.1. powinni spełniać łącznie 
wszyscy Wykonawcy, z zastrzeżeniem, iż warunek opisany w pkt. 7.1. ppkt 4) lit. a) 
winien spełnić co najmniej jeden z tych Wykonawców. Żaden  z Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu                                           
z postępowania. 

7.4. 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 
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których te zdolności są wymagane.  W przypadku, o którym mowa w pkt 7.1. ppkt 4) 
lit. a) SWZ, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 
dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają 
poszczególni Wykonawcy.  

7.5. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału                                                         
w postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji 
finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie                            
od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. W odniesieniu                              
do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia 
wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli 
podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji, których te zdolności 
są wymagane. 

7.6. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową Wykonawcy, Zamawiający działając                
na podstawie art. 116 ust. 2 PZP w zw. z art. 266 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 OŚWIADCZEŃ ORAZ PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH W CELU 
WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA ORAZ 
SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

8.1. W celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania,                        
o których mowa w pkt 6.1. i 6.3 oraz w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału 
w postępowaniu, o których mowa w pkt 7.1 SWZ Wykonawca składa wraz z ofertą 
oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 PZP, tj. wstępne oświadczenie o 
spełnianiu warunków udziału, sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik 
nr 5 do SWZ oraz wstępne oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, sporządzone 
zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ.  

8.2.      W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa 
w pkt 7.1. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, działając na podstawie art. 274 
ust. 1 PZP wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia  
w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia 
następujących podmiotowych środków dowodowych: 

a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, 
a 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, (wzór wykazu wykonanych 
robót budowlanych stanowi załącznik nr 8 do SWZ), 

 Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, 
wykonanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz dotyczy robót, w których 
wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń 
powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio 
uczestniczył lub uczestniczy.  

b) dowody określające, czy wskazane przez Wykonawcę 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 
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wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie 
uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokument. 
 
 

c) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, 
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz  z informacjami                      
na temat ich kwalifikacji zawodowych, posiadanych uprawnień (jeżeli                                           
są wymagane), niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu 
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania 
(wzór wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia 
stanowi załącznik nr 9 do SIWZ), 

8.3. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w pkt 6.1. 
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, działając na podstawie art. 274 ust. 1 PZP 
wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia                                          
w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia 
następujących podmiotowych środków dowodowych: 

a) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP, o braku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz. U. z 2020 
r. poz. 1076 z późn. zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub 
ofertę częściową, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi 
przygotowanie oferty lub oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy 
należącego do tej samej grupy kapitałowej - (wzór oświadczenia Wykonawcy               
w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP o przynależności lub braku przynależności 
do tej grupy kapitałowej stanowi załącznik nr 7 do SWZ), 

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

c) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że 
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument 
potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem 
podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami 
lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu; 

d) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo 
innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem 
składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej 
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument 
potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w 
sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, 
w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
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rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 
decyzji właściwego organu, 

8.4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu 
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych (warunki wskazane w pkt 7.1. 
ppkt 4) lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej (warunki wskazane w pkt 7.1 ppkt 3) 
innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków 
prawnych.   
 
Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji 
finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz                             
z ofertą: 

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

Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa wyżej, 
potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi 
zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa                                         
w szczególności: (1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu 
udostępniającego zasoby; (2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy                                   
i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy 
wykonywaniu zamówienia; (3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający 
zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków 
udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych 
lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 
Niewiążący wzór zobowiązania do oddania wykonawcy do dyspozycji 
niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia stanowi załącznik nr 
6 do SWZ. 

2) oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw 
wykluczenia tego podmiotu oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu 
(w zakresie warunku, w stosunku do którego udostępnia swój potencjał) 
sporządzone zgodnie ze wzorami stanowiącymi załączniki nr 4a i 5a do SWZ.  

Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych (warunki 
wskazane w pkt 7.1. ppkt 4) lub sytuacji ekonomicznej lub finansowej (warunki 
wskazane w pkt 7.1 pkt 3) na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 PZP w zw. z art. 
266 PZP zobowiązany będzie do przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, 
o których mowa w pkt 8.3 SWZ, dotyczących tych podmiotów, potwierdzających, że nie 
zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania. Dokumenty, 
o których mowa w pkt 8.3 SWZ Wykonawca będzie obowiązany złożyć w terminie 
wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni, określonym w wezwaniu 
wystosowanym przez Zamawiającego do Wykonawcy po otwarciu ofert w trybie art. 
274 ust. 1 PZP.  

8.5.  Jeżeli Wykonawca lub podmiot udostępniający zasoby na zasadach określonych w  art. 
118 w zw. z art. 266 PZP, ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów: 

- odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i 
Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w pkt 8.3. lit b) - składa 
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca, lub podmiot 
trzeci ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że: nie otwarto jego 
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likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie  zarządza likwidator lub sąd, nie 
zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest  zawieszona ani 
nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury 
przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. 

8.6. Dokumenty, o których mowa w pkt 8.5. powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 
miesięcy przed ich złożeniem.  

8.7.  Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca lub podmiot trzeci ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 8.5., zastępuje się                    
je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio 
oświadczenie wykonawcy lub podmiotu trzeciego, ze wskazaniem osoby albo osób 
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał 
dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę 
lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone 
przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu 
zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce 
zamieszkania wykonawcy lub podmiotu trzeciego. Postanowienia pkt. 8.6. stosuje się. 

8.8.  Jeżeli złożone przez Wykonawcę oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, 
lub podmiotowe środki dowodowe budzą wątpliwości Zamawiającego, może                                 
on zwrócić się bezpośrednio do podmiotu, który jest w posiadaniu informacji lub 
dokumentów istotnych w tym zakresie dla oceny spełniania przez Wykonawcę 
warunków udziału w postępowaniu, kryteriów selekcji lub braku podstaw wykluczenia, 
o przedstawienie takich informacji lub dokumentów. 

8.9. Jeżeli w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełnienia warunków udziału                           
w postępowaniu jakiekolwiek wartości zostaną podane w walucie obcej to Zamawiający 
przeliczy wartość waluty na złote wedle średniego kursu NBP z dnia ukazania się 
ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.  

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

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

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

3) oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP składa każdy z wykonawców 
wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak 
podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu w 
zakresie, w jakim  każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków 
udziału w postępowaniu. Ww. oświadczenie wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia powinno zostać złożone wraz z ofertą 
pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej 
opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

4) dokumenty, o których mowa w pkt 8.3. obowiązany będzie złożyć każdy                                   
z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

5) dokumenty, o których mowa w pkt 8.2. lit. a i c wykonawcy wspólnie ubiegający 
się o zamówienie składają wspólnie, natomiast dokumenty,                               o 
których mowa w pkt 8.2. lit. b składa ten z wykonawców wspólnie ubiegających 
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się o udzielenie zamówienia, który wykazuje spełnienie warunku udziału w 
postępowaniu, do którego wykazania służy dany dokument;  

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

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

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

9) Zamawiający informuje o treści przepisu art. 117 ust. 3 PZP, zgodnie z 
którym w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, 
kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie 
ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach 
tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te 
zdolności są wymagane. 

W związku z powyższym Wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty 
podmiotowy środek dowodowy w postaci oświadczenia, z którego wynika, 
które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. Wzór stosownego 
oświadczenia został zawarty w formularzu ofertowym stanowiącym 
załącznik nr 1 i Zamawiający zaleca złożyć to oświadczenie właśnie w tym 
formularzu. 

8.11. W przypadku Wykonawców wykonujących działalność w formie spółki cywilnej 
postanowienia dot. oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia (konsorcjum) stosuje się odpowiednio.  

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

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

8.14. Podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 
PZP, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki 
dowodowe, niewystawione przez upoważnione podmioty, oraz pełnomocnictwo 
przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

8.15. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa 
w art. 117 ust. 4 PZP, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, 
niewystawione przez upoważnione podmioty lub pełnomocnictwo, zostały 
sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym 
podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem 
osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem                                
w postaci papierowej. 

8.16.  Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci 
papierowej, o którym mowa w pkt 8.15., dokonuje w przypadku: 
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1) podmiotowych środków dowodowych - odpowiednio wykonawca, wykonawca 
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający 
zasoby, w zakresie podmiotowych środków dowodowych, które każdego z nich 
dotyczą; 

2) pełnomocnictwa - mocodawca. 

8.17.  Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci 
papierowej, o którym mowa pkt 8.15., może dokonać również notariusz. 

8.18. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, lub dokumenty 
potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio wykonawcy, 
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, 
podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 PZP, zostały 
wystawione przez upoważnione podmioty inne niż wykonawca, wykonawca wspólnie 
ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub 
podwykonawca, jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument. 

8.19. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, lub dokumenty 
potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione przez 
upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe 
odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym 
poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci 
papierowej. 

8.20. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci 
papierowej, o którym mowa w pkt 8.19., dokonuje w przypadku: 

1)  podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających 
umocowanie do reprezentowania - odpowiednio wykonawca, wykonawca 
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający 
zasoby, w zakresie podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów 
potwierdzających umocowanie do reprezentowania, które każdego z nich 
dotyczą; 

2)  innych dokumentów – odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie 
ubiegający się o udzielenie zamówienia, w zakresie dokumentów, które każdego 
z nich dotyczą. 

8.21. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci 
papierowej, o którym mowa w pkt 8.19, może dokonać również notariusz. 

8.22.  Przez cyfrowe odwzorowanie, o którym mowa w pkt 8.15. - 8.21 SWZ, należy rozumieć 
dokument elektroniczny będący kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci 
papierowej umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez konieczności 
bezpośredniego dostępu do oryginału 

8.23. Sposób sporządzenia podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków 
dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami 
określonymi w rozporządzeniu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 
grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz 
wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji 
elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie 
(Dz.U. poz. 2452). W zakresie nieuregulowanym w SWZ, w zakresie dokumentów i 
oświadczeń w nim wymienionych, zastosowanie mają przepisy PZP, ww. 
rozporządzenia oraz Rozporządzenia z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie 
podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich 
może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. poz. 2415). 
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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.  Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:  

p. Paweł Kowalski;    
e- mail: pawel.kowalski2@torun.lasy.gov.pl 

od poniedziałku do piątku w godz. (8:00) – (14:00), z wyłączeniem dni wolnych od 
pracy. 

9.2. JOSEPHINE to aplikacja internetowa znajdująca się na domenie 
https://josephine.proebiz.com, która jest przeznaczona do elektronicznej komunikacji 
między zamawiającym a wykonawcą. 

9.3. Zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami za pośrednictwem modułu 
komunikacyjnego systemu JOSEPHINE. Złożenie oferty, złożenie wniosku o 
dopuszczenie do udziału, złożenie wniosku o wyjaśnienie dokumentacji przetargowej, 
uzupełnienie kwalifikacji, wyjaśnienie ofert, zgłaszanie sprzeciwu, nastąpi pomiędzy 
zainteresowaną stroną (zwana dalej „wykonawcą”) i zamawiającym wyłącznie drogą 
elektroniczną w języku polskim oraz w sposób gwarantujący kompletność danych 
zawartych we wszystkich dokumentach, w tym ochronę danych poufnych i osobowych. 
Ta metoda komunikacji dotyczy wszelkiej komunikacji elektronicznej między 
zamawiającym a wykonawcą, w tym komunikacji w dynamicznym systemie zakupów 
(zwanym dalej „DSZ”). 

9.4. Aby bezproblemowo korzystać z systemu JOSEPHINE, konieczne jest korzystanie z 
komputera podłączonego do internetu i przeglądarki internetowej. Szczegółowe 
informacje dotyczące wymagań technicznych znajdują się pod adresem 
https://store.proebiz.com/docs/josephine/pl/Wymagania_techniczne_sw_JOSEPHINE
.pdf 

9.5. Treścią elektronicznej komunikacji za pośrednictwem oprogramowania JOSEPHINE 
będzie złożenie oferty i wymaganych dokumentów, wyjaśnienie dokumentacji 
przetargowej, dodanie kwalifikacji, wyjaśnienie oferty, złożenie sprzeciwu, złożenie 
wniosku o uczestnictwo w DSZ, złożenie oferty w ustanowionym zamówieniu w ramach 
DSZ oraz wszelka komunikacja między zamawiającym i wykonawcą w zamówieniach 
publicznych oraz w DSZ. Komunikacja elektroniczna za pośrednictwem JOSEPHINE nie 
ma zastosowania do komunikacji ze stronami trzecimi. Jeżeli zamawiający zdecyduje o 
możliwości zastosowania innej metody komunikacji niż za pośrednictwem 
oprogramowania JOSEPHINE to powinien to wyraźnie wskazać w dokumentacji 
przetargowej. 

9.6. Dostarczenie wiadomości elektronicznych zawierających dane, za pośrednictwem 
oprogramowania JOSEPHINE w zakresie określonym w punkcie 9.5., oznacza moment 
otrzymania wiadomości zawierających dane na adres elektroniczny odbiorcy 
(odbiorców) w oprogramowaniu JOSEPHINE. Oprogramowanie JOSEPHINE dokonuje 
zapisu przebiegu komunikacji elektronicznej. 

9.7. Jeśli nadawcą wiadomości zawierającej dane jest zamawiający, wykonawca zostanie 
poinformowany, że otrzymał wiadomość z danymi do danego zamówienia lub do 
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danego DSZ (na kontaktowy adres e-mail określony przez wykonawcę w trakcie 
rejestracji do oprogramowania JOSEPHINE). Po zalogowaniu się do oprogramowania 
JOSEPHINE, treść wiadomości zawierającej dane będzie widoczna w module 
komunikacyjnym zamówienia lub w DSZ. 

9.8. Po dokonanej rejestracji i zalogowaniu się do oprogramowania JOSEPHINE, wykonawca 
może wysyłać wiadomości z danymi ze środowiska systemu. Może również przeglądać 
całą historię swojej komunikacji z zamawiającym. 

9.9. Jeśli wykonawca jest zainteresowany otrzymywaniem powiadomień na wskazany 
adres e-mail do konkretnego zamówienia publicznego lub do DSZ, zamawiający zaleca 
kliknięcie przycisku INTERESUJE MNIE TO (w prawym górnym rogu ekranu). 

9.10. Osoba upoważniona rejestruje się w systemie JOSEPHINE, wypełniając formularz 
rejestracyjny na domenie https://josephine.proebiz.com, postępując w sposób 
określony w formularzu. Zamawiający podkreśla, że rejestracja osoby upoważnionej i 
jej późniejsza weryfikacja jest czynnością jednorazową i w interesie wykonawcy jest 
dokonanie tej rejestracji w odpowiednim czasie przed podjęciem jakichkolwiek działań 
w oprogramowaniu JOSEPHINE. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że weryfikacja 
osoby upoważnionej może wymagać czasu do trzech dni roboczych. 

9.11. Jeżeli formularz rejestracyjny jest wypełniany przez osobę, która jest członkiem 
reprezentacji (KRS) lub jest zarejestrowana w CEIDG, osoba ta nie musi 
udokumentować tego faktu i po pomyślnej weryfikacji może wykonać dowolne 
czynności w oprogramowaniu JOSEPHINE. 

9.12. Jeżeli formularz rejestracyjny jest wypełniany przez osobę upoważnioną do działania w 
imieniu organizacji (jest upoważniona do składania ofert) na podstawie 
pełnomocnictwa, osoba może załączyć dokument pełnomocnictwa w czasie 
dokonywania rejestracji bądź załączyć ten dokument wraz z ofertą i innymi 
wymaganymi dokumentami. Po dokonanej rejestracji osoba może wykonywać dowolne 
czynności w oprogramowaniu JOSEPHINE. 

9.13. Podczas rejestracji użytkownik wybiera swoje dane dostępowe i przesyła formularz 
rejestracyjny. Po przesłaniu formularza rejestracyjnego osoba upoważniona zostaje 
zarejestrowana w systemie i może wykonywać czynności w ramach zamówień 
publicznych w oprogramowaniu JOSEPHINE. 

9.14. Po zalogowaniu się do systemu JOSEPHINE zarejestrowany użytkownik może wybrać 
zamówienie publiczne lub DSZ i może zacząć w pełni korzystać z oprogramowania 
JOSEPHINE. 

9.15. Zamawiający nie wymaga składania ani ofert ani ofert dodatkowych w formie 
katalogów elektronicznych.  

9.16. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 

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

9.18.  Zamawiający nie przewiduje możliwość zwołania zebrania Wykonawców w celu 
wyjaśnienia treści SWZ. Zamawiający zamieści na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania informacje o dacie i miejscu spotkania w terminie późniejszym.  

9.19. 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 (pierwotnego terminu składania ofert). 
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9.20. Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w pkt 9.19. SWZ, 
przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich 
zainteresowanych Wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego 
przygotowania i złożenia ofert. 

9.21. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku                    
o wyjaśnienie treści SWZ, o którym mowa w pkt 9.19 SWZ. W przypadku gdy wniosek            
o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w pkt. 9.19. SWZ, 
Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku 
przedłużenia terminu składania ofert. 

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

9.23. Zamawiający może dokonać zmiany SWZ przed upływem terminu składania ofert.  

9.24. Dokonaną zmianę treści odpowiednio SWZ Zamawiający udostępnia na stronie 
internetowej prowadzonego postępowania.  

9.25. 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.  

9.21. Zamawiający informuje Wykonawców o przedłużonym terminie składania 
odpowiednio ofert przez zamieszczenie informacji na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania, na której została odpowiednio udostępniona SWZ.  

9.26. W przypadku, gdy zmiana treści SWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia                                          
o zamówieniu, Zamawiający zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych 
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.  

 

10.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

 

10.1.  Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości określonej poniżej: 

13 000,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy złotych i 00/100) 

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.  

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 wpłacane w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy 
Zamawiającego w banku PKO BP S.A. nr rachunku: 18 1020 5024 0000 1002 0039 
0021  z dopiskiem: Wadium na zabezpieczenie oferty w postępowaniu pn. 
„Przebudowa osady leśnej Szabda.” IV 

Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie 
zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego. 
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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 elektronicznym osób 
upoważnionych do jego wystawienia. Wadium musi zabezpieczać ofertę 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 w zw, z art. 266 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. 

10.8. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
wniesienie wadium w formie niepieniężnej w postaci dokumentu gwarancji/poręczenia 
wystawionego na jednego z tych Wykonawców, będzie wystarczające dla skutecznego 
zabezpieczenia oferty wadium. 

 

11.  TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

 

11.1. Wykonawca związany jest ofertą przez  30 dni od dnia upływu terminu składania ofert 
tj. do dnia 06.07.2021 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. 
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12.  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

 

12.1.  Oferta musi być sporządzona pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej 
opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej 
opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 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) 
wraz z kosztorysem ofertowym (sporządzonym wg wzoru stanowiącego 
załącznik nr 2 do SWZ), sporządzone pod rygorem nieważności, w formie 
elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub 
podpisem osobistym 

b) wstępne oświadczenia,  pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w 
postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym 
osoby/osób upoważnionych do reprezentacji podmiotu składającego 
oświadczenie, złożone przez: 

− Wykonawcę - sporządzone zgodnie ze wzorami stanowiącymi odpowiednio 
załącznik nr 4 i załącznik 5 do SWZ, 

− Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - 
sporządzone zgodnie ze wzorami stanowiącymi odpowiednio załącznik nr 4 i 
załącznik 5 do SWZ,  

− podmioty trzecie udostępniające Wykonawcy zasoby na zasadzie art. 118 ust. 1 
w zw. z art. 266 PZP sporządzone zgodnie ze wzorami stanowiącymi 
odpowiednio załącznik nr 4a i załącznik 5a 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 
6 do SWZ), 

d) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie                                                                 
do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, 
której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z innych dokumentów 
złożonych wraz z ofertą (np. odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru 
Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub 
innego właściwego rejestru), sporządzone pod rygorem nieważności, w postaci 
elektronicznej i opatrzone się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 
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podpisem zaufanym lub podpisem osobistym lub w formie opisanej w pkt 8.15 -
8.17 SWZ. 

e) 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 postaci 
elektronicznej i opatrzonej się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym lub w formie opisanej w pkt 8.15 – 
8.17 SWZ, 

f) dokument, o którym mowa wyżej w pkt 12.4. lit. e) SWZ dla osoby działającej                     
w imieniu podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby na zasadach 
określonych w art. 118 PZP w zw. z art. 266 PZP,  

g) 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 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). 

12.6.  Zamawiający nie ujawnia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa                               
w rozumieniu przepisów 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 niniejszej 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. 

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 SWZ.  

12.9. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę. 
Wycofanie oferty musi zostać dokonane zgodnie z zasadami opisanymi w SWZ. 
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13.  SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT I TERMIN OTWARCIA OFERT 

 

13.1. Wykonawca składa ofertę drogą elektroniczną i wprowadza ją do oprogramowania 
JOSEPHINE, które znajduje się pod adresem internetowym 
https://josephine.proebiz.com/. Wykonawca składa dokumenty w wymaganym 
formacie i zakresie oraz kolejności zgodnie z dokumentacją przetargową 
zamawiającego w terminie do dnia 07.07.2021r., do godz. 09:30. 
 

13.2. Złożenie oferty oznacza albo wypełnienie elektronicznego formularza oferty, przy 
jednoczesnym złożeniu wymaganych dokumentów w formie załączników podpisanych 
podpisem elektronicznym lub tylko złożenie odpowiednich dokumentów (tj. 
załączników) podpisanych podpisem elektronicznym. Zamawiający przekazuje 
informacje na temat sposobu składania ofert oraz informacje na temat załączników, tj. 
wymaganego formatu poszczególnych dokumentów, ich zakresu i kolejności w 
dokumentacji przetargowej. W przypadku progu unijnego zamówień, wykonawca 
podpisuje dokumenty podpisem kwalifikowanym, a w zamówieniach w progu powyżej 
130 000 PLN może podpisać dokumenty podpisem kwalifikowanym bądź zaufanym 
(ePUAP) lub osobistym (za pomocą dowodu osobistego z warstwą elektroniczną). 
 

13.3. Jeśli zamawiający wymaga złożenia oferty za pomocą załączonego dokumentu, 
podpisanego podpisem elektronicznym, oprogramowanie nie generuje systemowego 
formularza ofertowego. Wykonawca składa ofertę wraz z wymaganymi dokumentami 
w formie załączników, uprzednio przygotowanych i podpisanych podpisem 
elektronicznym w środowisku komputera Wykonawcy. 
 

13.4. Wykonawca składa ofertę przed upłynięciem terminu składania ofert. Złożenie oferty 
w terminie składania ofert oznacza dostarczenie oferty na czas. Najmniejsza możliwa 
jednostka czasu w systemie do złożenia oferty to sekunda. 
 

13.5. Oferta złożona po upłynięciu terminu składania ofert zostanie przyjęta przez system i 
oznaczona jako oferta złożona po terminie; oferta nie zostanie uwzględniona wśród 
otwartych ofert i nie zostanie udostępniona zamawiającemu. Powiadomienie o złożeniu 
oferty po terminie jest wysłane na adres e-mail użytkownika wykonawcy. 
 

13.6. Zamawiający zwraca uwagę, że wykonawca może złożyć jedną ofertę przed 
upłynięciem terminu składania ofert. Wykonawca może wycofać swoją ofertę w 
dowolnym momencie przed upłynięciem terminu składania ofert. Wycofanie oferty jest 
możliwe poprzez kliknięcie ikony kosza. Jeżeli Wykonawca jest zainteresowany zmianą 
złożonej oferty w terminie składania ofert, należy najpierw wycofać poprzednią ofertę, 
a następnie wprowadzić nową. Złożenie/wycofanie oferty zawsze oznacza pracę z całą 
ofertą; modyfikacje lub zmiany poszczególnych dokumentów nie mogą być 
wykonywane w systemie. 

 
13.7. Otwarcie ofert nastąpi dnia 07.07.2021r., o godz. 10:00 w siedzibie Nadleśnictwa 

Brodnica – sala narad pokój nr 8. 
 

13.8. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie Platformy po uruchomieniu opcji „Otwórz 
oferty” i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert. 
 

13.9. W przypadku awarii sytemu teleinformatycznego przy użyciu którego Zamawiający 
dokonuje otwarcia ofert, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie 



 
23 | S t r o n a  

 

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. 
 

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

13.11. 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 w Ofercie (załącznik nr 1 do SWZ) łączną cenę              
za wszystkie pozycje (prace) przewidziane w Kosztorysie Ofertowym (załącznik nr 2       
do SWZ), na który składa swoją ofertę. 

14.2. Ceny jednostkowe za poszczególne pozycje (prace) wchodzące w skład zamówienia 
powinny być podane na Kosztorysie Ofertowym. Każda cena jednostkowa musi być tak 
podana, aby pokrywać wszelkie koszty i ryzyka Wykonawcy związane z realizacją 
czynności, której dotyczy. Wykonawca nie może kosztów realizacji danej czynności 
doliczać do kosztów realizacji innych czynności. Cena łączna wynikająca z Kosztorysu 
Ofertowego za poszczególne pozycje (prace) wchodzące w skład zamówienia powinna 
zostać przeniesiona do Oferty (załącznik nr 1 do SWZ). 

14.3. Cenę łączną należy podać w złotych w kwocie brutto w odniesieniu do całego 
przedmiotu zamówienia z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zgodnie                             
z matematycznymi zasadami zaokrągleń) wraz z wyszczególnieniem w Kosztorysie 
Ofertowym (załącznik nr 2 do SWZ) zastosowanej stawki podatku VAT 

14.4.  W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną łączną brutto wskazaną w załączniku nr 2                     
do SWZ, a ceną łączną brutto podaną na Platformie, Zamawiający za obowiązującą 
uznawać będzie cenę wskazaną w załączniku nr 2 do SWZ.  

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

14.6. Określony w SWZ rzeczowy zakres przedmiotu zamówienia oraz postanowienia 
wynikające z wzoru umowy załączonego do SWZ (załącznik nr 10 do SIWZ) stanowią 
podstawę do obliczenia cen jednostkowych oraz 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 wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 
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, 
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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 ORAZ SPOSÓB OCENY  I PORÓWNANIA OFERT. 

 

15.1. Przy wyborze ofert, Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium oceny 
ofert: 

    1) Cena          – 60 %, 
    2) Okres gwarancji        – 40 %. 
 

15.2. Sposób obliczania punktów: 

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

Cn  

C = ------------ x 60 pkt  

Co  

gdzie: 

C – liczba punktów w ramach kryterium „Cena”, 

Cn - najniższa cena spośród ofert ocenianych, 

Co - cena oferty ocenianej. 

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

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

   2)  W ramach kryterium „Okres gwarancji” oferta złożona otrzyma następującą ilość 
punktów: 

• Okres gwarancji do 60 miesięcy – 0 pkt; 
• Okres gwarancji od 61 miesięcy do 72 miesięcy – 20 pkt; 
• Okres gwarancji powyżej 72 miesięcy, nie dłużej jednak niż 96 miesięcy – 40 

pkt. 

Minimalny okres gwarancji wynosi 60 miesięcy liczonych od dnia uzyskania 
prawomocnego pozwolenia na użytkowanie.  

W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże okresu gwarancji Zamawiający przyjmie, że 
Wykonawca zaoferował minimalny okres, tj. 60 miesięcy od dnia uzyskania 
prawomocnego pozwolenia na użytkowanie. 
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15.3. Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie Oferta Wykonawcy, która uzyska 
największą sumę punktów uzyskanych w ww. kryteriach oceny ofert. Oferta może 
uzyskać maksymalnie 100 punktów.  
 

15.4. Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub 
więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, 
Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę                       
w kryterium o najwyższej wadze. 
 

15.5.  Zamawiający informuje równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy w odpowiedzi 
na ogłoszenie o zamówieniu złożyli oferty, o Wykonawcach: 

1) których oferty nie zostały odrzucone oraz punktacji przyznanej ofertom w 
każdym kryterium oceny ofert i łącznej punktacji, 

2) których oferty zostały odrzucone. 

 

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

 

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

1) wnieść wymagane zabezpieczanie należytego wykonania umowy;  

2) przedłożyć Zamawiającemu:  

- umowę konsorcjum, jeżeli zamówienie będzie realizowane przez 
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;  

- umowę zawartą z firmą posiadającą uprawnienia do odbioru i utylizacji 
absorbentów skażonych olejami (w przypadku Wykonawcy 
wykonującego zabiegi z użyciem środków chemicznych umowa musi 
obejmować odbiór oraz utylizację zbędnych bądź przeterminowanych 
środków chemicznych, opakowań po nich itp.); 

- oświadczenie o spełnianiu przez Wykonawcę wymogu, o którym mowa 
pkt 3.3. SWZ; 

- kopie decyzji - uprawnień do pełnienia samodzielnych w budownictwie 
przez osoby wskazane w Wykazie osób; 

Ceny jednostkowe za poszczególne pozycje (prace) wchodzące w skład zamówienia 
powinny być podane na Kosztorysie Ofertowym. Każda cena jednostkowa musi być tak 
podana, aby pokrywać wszelkie koszty i ryzyka Wykonawcy związane z realizacją 
czynności, której dotyczy. Wykonawca nie może kosztów realizacji danej czynności 
doliczać do kosztów realizacji innych czynności.  

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

16.2.  W przypadku gdyby złożone przez Wykonawcę zabezpieczenie należytego  wykonania 
umowy w formie innej niż pieniądz nie spełniało wymagań określonych przez 
Zamawiającego w SWZ, w tym w szczególności w projekcie umowy, stanowiącym 
załącznik nr 10 do SWZ, wymagań wynikających z obwiązujących przepisów prawa, lub 
w ogóle nie zostało przedłożone, Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia 
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zabezpieczenia należytego wykonania umowy zgodnego z wyżej przywołanymi 
wymaganiami, wyznaczając Wykonawcy w tym celu odpowiedni termin, nie krótszy niż 
3 dni, pod rygorem uznania, iż Wykonawca uchylił się od zawarcia umowy  
w sprawie zamówienia publicznego.  

16.3. W przypadku niezłożenia przez Wykonawcę któregokolwiek z dokumentów, o których 
mowa w pkt 16.1. ppkt 2 powyżej, lub złożenia dokumentów niekompletnych, 
Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia tych dokumentów, wyznaczając 
Wykonawcy w tym celu odpowiedni termin, nie krótszy niż 3 dni, pod rygorem uznania, 
iż Wykonawca uchylił się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

16.4.  W dniu zawarcia umowy, w przypadku, gdy zamówienie realizują Wykonawcy, którzy 
wspólnie ubiegali się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) jeden z Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powinien zostać wyznaczony jako 
Wykonawca kierujący (lider), upoważniony do zaciągania zobowiązań, otrzymywania 
poleceń oraz instrukcji dla i w imieniu każdego, jak też dla wszystkich Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Lider odpowiada również                           
za wskazanie dla konkretnego leśnictwa jednego z członków konsorcjum jako 
odpowiedzialnego za przyjmowanie zleceń, odbioru prac oraz ich rozliczania, w tym 
wystawiania faktur. 

 

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

18.2. Odwołanie przysługuje na: 

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

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której 
Zamawiający był obowiązany na podstawie PZP; 
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3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, mimo                    
że Zamawiający był do tego obowiązany. 

18.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Odwołujący przekazuje 
Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo w postaci 
elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie 
pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania  w taki sposób, aby mógł 
on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że 
Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego 
wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed 
upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

18.4. Odwołanie wnosi się  w terminie: (a) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności 
Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została 
przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, (b) 10 dni od dnia 
przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego 
wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. (a). 

18.5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie 
zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 5 dni                   
od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub 
zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej. 

18.6. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 18.4. i 18.5 SWZ wnosi się                          
w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności 
można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego 
wniesienia.  

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

 

19.  ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY  

 

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

19.2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosić będzie 5% ceny łącznej 
wynikającej z Oferty.  

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

19.5. 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 
prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 
bankowy Wykonawcy. 

19.4. 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. 

19.5. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia 
i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 

 

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 – „RODO”) Zamawiający 
informuje, iż administratorem danych osobowych jest Nadleśniczy Nadleśnictwa 
Brodnica. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych p. Patryka 
Makowskiego, z którym w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych 
można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: 
iod@comp-net.pl.  

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

20.3. 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.  
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20.4. 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  

20.5. 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. 

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

20.7. 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. 

20.8. Niezależnie od postanowień pkt 20.7. 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.  

20.9. 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,  

20.10. Stosownie do art. 22 RODO, decyzje dotyczące danych osobowych nie będą 
podejmowane w sposób zautomatyzowany. 

20.11. 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 
Europejskiej lub państwa członkowskiego; prawo to nie ogranicza 
przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania                               
o udzielenie zamówienia publicznego; 
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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. 

20.12. 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. 

20.13. 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.  

20.14. 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. 

 

21.  ZWROT KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. 

 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

 

22.  ZAŁĄCZNIKI DO SWZ 

 

1) Załącznik nr 1 –  Oferta; 

2) Załącznik nr 2 – Kosztorys ofertowy; 

3) Załącznik nr 3 – Opis Przedmiotu Zamówienia; 

4) Załącznik nr 4 – Wstępne oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw wykluczenia                      
z postępowania; 

5) Załącznik nr 4a – Wstępne oświadczenie podmiotu trzeciego udostępniającego zasoby 
o braku podstaw wykluczenia z postępowania 

6) Załącznik nr 5 – Wstępne oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału                    
w postępowaniu.  

7) Załącznik nr 5a - Wstępne oświadczenie podmiotu trzeciego udostępniającego zasoby o 
spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.  

8) Załącznik nr 6 - Niewiążący wzór zobowiązania o oddaniu wykonawcy do dyspozycji 
niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia;  
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9) Załącznik nr 7 – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej 
grupy kapitałowej; 

10) Załącznik nr 8 – Wykaz wykonanych robót budowlanych; 

11) Załącznik nr 9 – Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia; 

12) Załącznik nr 10 – Wzór umowy. 
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