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Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe 
Nadleśnictwo  Lubsko 

       

                                          
 
 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia    
 

 
Nr postępowania: SA.270.10.2020 
                                                                                                                                                                                          
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony  

 

Specyfikacja Istotnych  Warunków  Zamówienia do postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego na roboty budowlane pn.  

 „Odbudowa  urządzeń małej retencji – śródleśne zbiorniki wodne „Chlebice” na 
 terenie Nadleśnictwa Lubsko“ 

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa 
do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych” 
współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ) 2014-2020 
 
 
 
 

Termin składania ofert – 26.02.2021 r. do godz. 9.00 

Termin otwarcia ofert – 26.02.2021  r. godz. 9.30 

 

Zatwierdził Leszek  Banach – Nadleśniczy Nadleśnictwa Lubsko 
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1. SŁOWNICZEK PODSTAWOWYCH POJĘĆ I ZWROTÓW UŻYWANYCH W SPECYFIKACJI 
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

Ilekroć w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i w dokumentach z nią związanych 
występują niżej wymienione pojęcia lub zwroty należy przez to rozumieć: 

 
1) Zamawiający – Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe 
Nadleśnictwo Lubsko reprezentowane przez Leszka Banacha  – Nadleśniczego. 
 
2) Wykonawca – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca 
osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub 
zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego oraz podmioty te występujące wspólnie. 

3) wykonawca robót budowlanych – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna 
nieposiadająca osobowości prawnej, która zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego 
na  roboty budowlane, w ramach przedmiotowego zamówienie oraz podmioty te występujące 
wspólnie.  

4) PZP – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U.  
z 2019 r. poz. 1843).  

5) Prawo budowlane – ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2019 
r. Nr 1186 z późn. zm.). 

6) Prawo geodezyjne i kartograficzne – ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i 
kartograficzne (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 725 z późn. zm.). 

7) Ustawa o ochronie przyrody – ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst. 
jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 1614 z późn. zm.). 

8) KC – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 
z późn. zm.). 

9) Kodeks pracy – ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. 
poz. 1040 z późn. zm.). 

10) Rozporządzenie  Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie 
przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w 
budownictwie (Dz. U. z 2019r. poz. 831) 

11) Rozporządzenie w sprawie dokumentów – rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 
2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126 z późn. zm.). 

12) SIWZ – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz wszelkie załączniki i 
inne dokumenty stanowiące jej integralną część. 



str. 3 
 

13) Przedmiot zamówienia – zakres prac do wykonania wynikający z opisu przedmiotu 
zamówienia, jak również wynikający z wszelkich wyjaśnień i zmian oraz załączników 
stanowiących integralną część SIWZ. 

14) Oferta – przygotowany przez Wykonawcę zestaw dokumentów zawierający formularz 
oferty, oświadczenia i dokumenty żądane w SIWZ oraz załączniki wraz z ceną za wykonanie 
przedmiotu zamówienia. 

15) Cena –  należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 
2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 178). 

16) Najkorzystniejsza oferta – oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych 
kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia. 

17) Podwykonawca – podmiot, któremu Wykonawca powierza wykonanie całości lub części 
przedmiotu zamówienia. 

18) Pełnomocnictwo – oświadczenie woli mocodawcy złożone w postaci elektronicznej i 
opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, upoważniające ściśle określoną osobę lub 
osoby do dokonywania w jego imieniu czynności prawnych określonych w pełnomocnictwie (tj. 
do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia – podpisania oferty 
lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego) 
wraz z dokumentami potwierdzającymi, że osoba wystawiająca pełnomocnictwo jest do tego 
uprawniona. 

19) Grupa kapitałowa – wszyscy przedsiębiorcy, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni 
lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również ten przedsiębiorca (definicja w 
rozumieniu art. 4 pkt. 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów 
- Dz.U. z 2019 r.,poz. 369 z późn. zm.). 

20) Inwestycja – roboty budowlane wykonywane w ramach zamówienia pn.  

Odbudowa  urządzeń małej retencji – śródleśne zbiorniki wodne „Chlebice” na 
 terenie Nadleśnictwa Lubsko“ 

21) Zbiornik retencyjny – zbiornik, którego zadaniem jest magazynowanie wody w okresach jej 
nadmiaru w celu wykorzystania jej w innym okresie. Zbiorniki retencyjne charakteryzują się 
dużymi różnicami poziomów wody. Wahania stanów zależą od wielkości dopływu wody ze 
zlewni oraz od potrzeb gospodarczych użytkowników. 

 

2. NAZWA  I  ADRES  ZAMAWIAJĄCEGO 

Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe  

Nadleśnictwo Lubsko 

reprezentowane przez Leszka Banacha –  Nadleśniczego 

siedziba Nadleśnictwa:  
ul. Emilii Plater 15 

68-300 Lubsko 
tel. (68) 372 04 00, fax. (68) 372 04 77 
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e-mail: lubsko@zielonagora.lasy.gov.pl 
strona internetowa zamawiającego: http://www.lubsko.lasy.gov.pl 

http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_zielona_gora/nadl_lubsko/zamowienia_publiczne 

     adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej _ePUAP: 
 
      https://epuap.gov.pl/wps/portal/ pgl_lp_1407/SkrytkaESP 

 

(„Zamawiający”) zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z wymaganiami określonymi w 
niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia („SIWZ”). 

 

3. TRYB  UDZIELENIA  ZAMÓWIENIA 

3.1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 
ust. 1 oraz art. 39 – 46 PZP oraz aktów wykonawczych do PZP.  
W sprawach nieuregulowanych ustawą zastosowanie znajdują przepisy KC oraz Prawa 
budowlanego. 

3.2. Postępowanie prowadzone jest w procedurze właściwej dla robót budowlanych o wartości 
zamówienia przekraczającej kwoty, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 
11 ust. 8 PZP tj. rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie 
kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek 
przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz.U. z 2017 r. poz. 2479). 

3.3. Miejsce publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 

 1) Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, 

 2) strona internetowa Zamawiającego w zakładce dotyczącej przedmiotowego 
zamówienia – 
http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_zielona_gora/nadl_lubsko/zamowienia_publiczne 

 3) tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego. 

3.4. Zadanie współfinansowane ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 
2014–2020 w ramach Projektu pn. Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian 
klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych 
POIS.02.01.00-00-0005/16-00. 

3.5. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „procedury 
odwróconej”, o której mowa w art. 24aa ust. 1 i 2 PZP, zgodnie z którą Zamawiający najpierw 
dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako 
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

3.6. Zgodnie z art. 93 ust. 1a PZP Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie 
zamówienia, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości 
lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane. 

3.7. Postępowanie prowadzone jest z wykorzystaniem miniPortalu UZP oraz platformy ePUAP. 

3.8. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim, dlatego jakiekolwiek dokumenty 
sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. 

3.9. Przedmiot zamówienia nie został podzielony na części. Zamawiający nie dopuszcza 
składania ofert częściowych. 
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4. OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA PZREDMIOT ZAMÓWIENIA NIE ZOSTAŁ PODZIELONY 
NA CZĘŚCI 

4.1. Nazwa zamówienia: roboty budowlane pn.  

 
„Odbudowa urządzeń małej retencji – śródleśne zbiorniki wodne „Chlebice” na 

 terenie Nadleśnictwa Lubsko“ 
 
Zamówienie realizowane jest w ramach projektu „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa 

do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych” 
współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ) 2014-2020 

 

4.2. Lokalizacja inwestycji: 

Województwo lubuskie, obręb Grabów i obręb Chlebice, Jednostka ewidencyjna Tuplice. 

4.3. Przedmiotem zamówienia jest budowa Inwestycji: 
 pn. Odbudowa  urządzeń małej retencji – śródleśne zbiorniki wodne „Chlebice” na 

terenie Nadleśnictwa Lubsko. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Opisie przedmiotu zamówienia  
stanowiącym załącznik nr 10 do SIWZ, na który składają się: Specyfikacja Techniczna 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB), Projekt budowlany, Projekt budowlano-
wykonawczy; Przedmiar robót - załącznik nr 2;  Podręcznik wdrażania projektu wraz z 
aktualizacjami – załącznik nr 8. 

4.4. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie 
umowy o pracę osób wykonujących czynności wchodzące w skład przedmiotu zamówienia 
polegające na: 

- czynności operatorów maszyn i sprzętu budowlanego niezbędnego do prawidłowej realizacji 
przedmiotu zamówienia,  

- roboty ziemne, 

jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst  jedn.: Dz. U. z  2019 r., poz. 1040 z późn. 
zm. ), dalej „Obowiązek Zatrudnienia”. 

Zasady realizacji Obowiązku Zatrudnienia, kontrola oraz sankcje (kary umowne) za jego 
niewykonanie zostały opisane we wzorze umowy (stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ).  

4.5. Wykonawca udzieli gwarancji jakości na wykonany przedmiot Umowy minimum 36 
miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy. Okres 
gwarancji jakości stanowi kryterium oceny oferty, które opisane zostało w pkt 15.3. SIWZ.  

4.6. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.), ustawie z 
dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.) 
i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 
1843). 

4.7. Przed złożeniem oferty zaleca się zapoznać ze wszystkimi dostępnymi materiałami 
związanymi z przedmiotem zamówienia, w tym w szczególności z dokumentacją projektową, 
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarem robót, 
stosownymi pozwoleniami i zgłoszeniami. Wykonawca powinien rozpoznać stopień 
skomplikowania planowanej Inwestycji i rzetelnie sporządzić ofertę. Złe rozpoznanie poziomu 
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skomplikowania Inwestycji i zbyt mały stopień szczegółowości sporządzonej oferty nie może 
być podstawą jakichkolwiek roszczeń lub negocjacji po złożeniu oferty. 

4.8. Wspólny Słownik Zamówień CPV:  

 45000000-7 Roboty budowlane  

 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

 45233140-2 Roboty drogowe 

 71250000-5 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe. 

4.9. Podwykonawstwo 

1) Zamawiający nie ogranicza zakresu przedmiotu zamówienia, który nie może być 
powierzony podwykonawcom. 

2) W przypadku zamiaru wykonywania przedmiotu zamówienia z udziałem 
podwykonawców Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w formularzu Oferty 
(Załącznik nr 1 do SIWZ) części zamówienia (zakresów rzeczowych), których 
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm 
podwykonawców, 

3) Brak informacji w formularzu Oferty (załącznik nr 1 do SIWZ) w sprawie zakresu 
zamówienia powierzanego podwykonawcom będzie traktowany, jako deklaracja 
samodzielnej realizacji zamówienia przez Wykonawcę, 

4) W przypadku braku wskazania w Ofercie podwykonawstwa Wykonawca będzie mógł 
wprowadzić podwykonawcę wyłącznie na warunkach określonych w Umowie, 

5) Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o 
ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe 
podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w realizację zamówienia.  

6) Zobowiązuje się Wykonawcę do zawiadamiania Zamawiającego o wszelkich zmianach 
danych, o których mowa w pkt. 5) w trakcie realizacji zamówienia, a także 
przekazywania informacji na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym 
okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia, 

7) Jeżeli nastąpi zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca 
powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 PZP, w celu wykazania 
spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać 
Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie 
spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca 
powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, 

8) Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane 
nastąpi w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie przedstawi oświadczenia i 
dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy,  

9) Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy, zachodzą podstawy 
wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub 
zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy, 
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10) Wymagania, o których mowa w pkt 8) i 9) mają zastosowanie wobec dalszych 
podwykonawców.  

11) Szczegółowe wymagania Zamawiającego w zakresie podwykonawstwa, w tym 
wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, zostały zawarte we wzorze umowy 
stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ.  

4.10. We wszystkich miejscach SIWZ, w których użyto przykładowego znaku towarowego, 
patentu, pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu lub jeżeli Zamawiający opisał przedmiot 
zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji 
technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 
PZP, Zamawiający działając zgodnie z art. 29 ust. 3 Ustawy i art. 30 ust. 4 Ustawy, dopuszcza 
rozwiązania równoważne, oznaczając takie wskazania lub odniesienia odpowiednio wyrazami 
„lub równoważny” lub „lub równoważne” (m.in. zastosowanie innych materiałów i urządzeń), 
pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w opisie przedmiotu 
zamówienia, a także zachowania technologii wykonania, tzn. w wyniku zmiany materiału nie 
może dojść do zmiany technologii wykonania, co skutkowałoby zmianą dokumentacji 
projektowej. 

4.11. Ilekroć w SIWZ w ramach opisu przedmiot zamówienia następuje odniesienie się do:  

  Polskich Norm przenoszących normy europejskie, norm innych państw 
członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących normy 
europejskie, 

   europejskich ocen technicznych, rozumianych jako udokumentowane oceny 
działania wyrobu budowlanego względem jego podstawowych cech, zgodnie z 
odpowiednim europejskim dokumentem oceny, w rozumieniu art. 2 pkt 12 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 
marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do 
obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG 
(Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 5, z późn. zm.), 

   wspólnych specyfikacji technicznych, rozumianych jako specyfikacje techniczne 
w dziedzinie produktów teleinformatycznych określone zgodnie z art. 13 i art. 
14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1025/2012 z dnia 
25 października 2012 r. w sprawie normalizacji europejskiej, zmieniającego 
dyrektywy Rady 89/686/EWG i 93/15/EWG oraz dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 94/9/WE, 94/25/WE, 95/16/WE, 97/23/WE, 98/34/WE, 
2004/22/WE, 2007/23/WE, 2009/23/WE i 2009/105/WE oraz uchylającego 
decyzję Rady 87/95/EWG i decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady nr 
1673/2006/WE (Dz. Urz. UE L 316 z 14.11.2012, str. 12), 

 norm międzynarodowych, 

   specyfikacji technicznych, których przestrzeganie nie jest obowiązkowe, 
przyjętych przez instytucję normalizacyjną, wyspecjalizowaną w 
opracowywaniu specyfikacji technicznych w celu powtarzalnego i stałego 
stosowania w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, 

 innych systemów referencji technicznych ustanowionych przez europejskie 
organizacje normalizacyjne; 

 norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów 
referencji technicznych, o których mowa w pkt 1- 6, oraz przez odniesienie do 
wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, o których mowa w pkt 1, 
w zakresie wybranych cech; 
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- Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne z opisywanym. W każdym takim 
przypadku Wykonawca może zastosować odpowiednio normy, oceny techniczne, 
specyfikacje techniczne lub inne systemy referencji równoważne do wskazanych. 

 

5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

5.1. Terminy wykonania zamówienia: 

6 miesięcy od dnia zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia (orientacyjny 
termin zawarcia umowy – maj  2021 roku; rozpoczęcie robót budowlanych – do siedmiu dni od 
przekazania terenu budowy).    

 5.2. Popisanie umowy nastąpi po kontroli uprzedniej postępowania przetargowego 
przeprowadzonej przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych zgodnie z art. 169 PZP.  

 
6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 
SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

6.1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w 
postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b PZP dotyczące: 

 

6.1.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o 
ile wynika to z odrębnych przepisów. 

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

 

6.1.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej. 

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania warunku 
udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku dot. sytuacji ekonomicznej i 
finansowej.  

 

6.1.3. zdolności technicznej lub zawodowej. 

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

Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat  przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 
okresie, zrealizował co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie, 
przebudowie lub remoncie budowli hydrotechnicznych (np. zbiorników wodnych, 
stawów, rowów, przepustów, progów, zastawek, mnichów) o łącznej wartości nie 
mniejszej niż 200 000,00 zł brutto (każda z tych robót budowlanych). 

Pojęcie „budowa” należy rozumieć zgodnie z definicją zawartą w art. 3 pkt 6 ustawy 
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.). 
Zgodnie z definicją zawartą w/w przepisie przez budowę należy rozumieć 
wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, 
rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

Pojęcie „przebudowa” należy rozumieć zgodnie z definicją zawartą w art. 3 pkt 7a 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 
ze zm). Zgodnie z definicją zawartą w/w przepisie przez przebudowę należy 
rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana 
parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z 
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wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia 
zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji; w przypadku dróg 
są dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrów w zakresie 
niewymagającym zmiany granic pasa drogowego. 
 
Pojęcie „remont” należy rozumieć zgodnie z definicją zawartą w art. 3 pkt 8 ustawy 
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.). 
Zgodnie z definicją zawartą w/w przepisie przez remont należy rozumieć 
wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających 
na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy 
czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie 
pierwotnym. 

2) Warunek ten, w zakresie potencjału technicznego, zostanie uznany za spełniony, 
jeśli Wykonawca  wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował: 

                          - co najmniej 2 koparkami o podwoziu gąsienicowym    z pojemnością łyżki min. 
                            0,6 m3; 

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

a) co najmniej jedną osobą która będzie pełniła funkcje kierownika budowy  
posiadającą: 

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w 
specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej bez ograniczeń lub w 
specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń, wydane zgodnie 
ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. 
poz. 1186 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia 
budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 
przepisów, i które uprawniają do pełnienia samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie przy realizacji przedmiotowego zamówienia 
lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z 
zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane 
oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji 
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej 
(tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 220 z późn. zm.). 

- kwalifikacje/doświadczenie: co najmniej trzyletnie doświadczenie 
zawodowe (licząc od daty uzyskania uprawnień) w pełnieniu funkcji 
kierownika budowy/lub kierownika robót w zakresie kierowania robotami 
polegającymi na budowie lub przebudowie lub remoncie obiektów wodno - 
melioracyjnych (budowa, odbudowa, przebudowa lub remont 
budowli/urządzeń hydrotechnicznych – np. zbiorników wodnych, stawów, 
rowów, przepustów, progów, zastawek, mnichów). 

6.2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od 
charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych, po spełnieniu warunków 
określonych w art. 22a PZP. 

W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia (ust. 6.1. SIWZ), Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, 
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jeśli podmioty te będą realizowały roboty budowlane do realizacji których te zdolności są 
wymagane (wykonanie zamówienia w charakterze podwykonawcy). 

Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, o którym mowa powyżej, nie potwierdzają 
spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych 
podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym 
przez Zamawiającego: 1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 2) 
zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże 
zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt 6.1 SIWZ. 

6.3. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą 
„spełnia” / „nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w Jednolitym Europejskim Dokumencie 
Zamówienia, następnie potwierdzonych w dokumentach lub oświadczeniach, o których mowa w 
rozdziale 8. 

6.4. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki 
udziału w postępowaniu określone w pkt 6.1. powinni spełniać łącznie wszyscy Wykonawcy, z 
zastrzeżeniem, iż warunek opisany w pkt 6.1. ppkt 6.1.3. 1) SIWZ winien spełniać co najmniej 
jeden z tych wykonawców. Żaden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania. 

6.5. Na  podstawie art. 22d ust. 2 PZP Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, 
uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów 
technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy 
może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 

 

7. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

7.1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z 
postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 
12-23 PZP. Na podstawie: 

1) art. 24 ust. 1 pkt 12 PZP Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu 
lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;  

2) art. 24 ust. 1 pkt 13 PZP Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za 
przestępstwo:  

a) o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 
250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (tekst 
jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1600 z późn. zm. ) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 
czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1468), 

b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 
czerwca 1997 r. - Kodeks karny, 

c) skarbowe, 
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 

powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 769); 

3) art. 24 ust. 1 pkt 14 PZP Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego 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 pkt 2; 

4) art. 24 ust. 1 pkt 15 PZP Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną 
decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na 
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ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca 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; 

5) art. 24 ust. 1 pkt 16 PZP Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego 
niedbalstwa wprowadził Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie 
podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i 
niedyskryminacyjne kryteria, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie 
przedstawić wymaganych dokumentów; 

6) art. 24 ust. 1 pkt 17 PZP Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił 
informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje 
podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

7) art. 24 ust. 1 pkt 18 PZP Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności 
zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

8) art. 24 ust. 1 pkt 19 PZP Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie 
zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy 
zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w 
przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie 
konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z 
udziału w postępowaniu; 

9) art. 24 ust. 1 pkt 20 PZP Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego Wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na 
celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków 
dowodowych; 

10) art. 24 ust. 1 pkt 21 PZP Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł 
zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 
2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary 
(tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 628 z późn. zm.); 

11) art. 24 ust. 1 pkt 22 PZP Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego 
zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 

12) art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu 
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz. U. z 
2019 r. poz. 369 z późn. zm.), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi 
powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia. 

7.2. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z 
postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 5  pkt 1 
i 8  PZP. Na podstawie 

1) art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację, 
w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest 
przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd 
zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 
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2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 243 z późn. 
zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po 
ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym 
postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez 
likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w 
trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst 
jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 498); 

2) art. 24 ust. 5 pkt 8 PZP Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego wykonawcę, który naruszył obowiązki dotyczące 
płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych 
środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 
pkt 15 PZP, chyba że wykonawca 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. 

 

7.3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13) i 14) oraz 16) 
– 20) PZP lub art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 PZP, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez 
niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić 
naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, 
zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące 
wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie 
konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie 
dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub 
nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, 
jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym 
wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony 
w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 

7.4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę 
i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające przedstawione 
dowody, o których mowa w pkt 7.3. SIWZ. 

7.5. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 PZP, przed wykluczeniem 
wykonawcy, zamawiający zapewnia temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego 
udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. 
Zamawiający wskazuje w protokole sposób zapewnienia konkurencji. 

7.6. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie 
zamówienia. 

 

8. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW 
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA. 

8.1. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa  
w pkt 7.1. i 7.2. SIWZ oraz w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
o których mowa w pkt 6.1. SIWZ Wykonawca będzie obowiązany przedstawić Zamawiającemu 
następujące oświadczenia i dokumenty (w terminach wskazanych w niniejszej SIWZ):  

1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne 
potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w niniejszej 
SIWZ i braku podstaw do wykluczenia, złożone na formularzu jednolitego europejskiego 
dokumentu zamówienia (dalej: „JEDZ”), którego wzór określa Rozporządzenie 
Wykonawcze Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiające standardowy 
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formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE seria L 2016 r. 
Nr 3, s. 16). Treść JEDZ określona została w załączniku nr 3 do SIWZ. JEDZ należy złożyć 
wraz z ofertą. JEDZ Wykonawca sporządza, pod rygorem nieważności, w postaci 
elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym 

W JEDZ należy podać następujące informacje:  

- na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 13 
– 14 PZP informacje wymagane w Części III lit A JEDZ oraz w Części III lit. C wiersz 
pierwszy* JEDZ w zakresie przestępstw, o których mowa w art. 181-188 oraz 218-
221 Kodeksu karnego a także przestępstwa, o którym mowa w art. 9 lub 10 ustawy z 
dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom 
przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) oraz w 
Części III lit. D JEDZ (w zakresie przestępstw, o których mowa w art. 270-277, 278-
298 oraz 300-307 Kodeksu karnego);  

- na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 15 
PZP – informacje wymagane w Części III lit. B JEDZ;  

- na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 16 
PZP – informacje wymagane w Części III lit. C wiersz ósmy* JEDZ;  

- na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 17 
PZP – informacje wymagane w Części III lit. C wiersz ósmy* JEDZ;  

- na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 18 
PZP – informacje wymagane w Części III lit. C wiersz ósmy* JEDZ;  

- na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 19 
PZP – informacje wymagane w Części III lit. C wiersz szósty* JEDZ;  

- na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 20 
PZP – informacje wymagane w Części III lit. C wiersz czwarty* JEDZ;  

- na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 21 
PZP – informacje wymagane w Części III lit. D JEDZ;  

- na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 22 
PZP – informacje wymagane w Części III lit. D JEDZ;  

- na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 5 pkt 1 
PZP – informacje wymagane w Części III lit. C wiersz drugi* JEDZ;  

- na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 5 pkt 8 
PZP – informacje wymagane w Części III lit. B;  

* Kolejność wiersza liczona jest od pierwszego wiersza podlegającego uzupełnieniu przez 
Wykonawcę. Wiersz opisujący nagłówki kolumn nie jest wliczany do kolejności wierszy. 

- na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu opisanych w pkt 
6.1. SIWZ należy wypełnić w Części IV sekcje α „Ogólne oświadczenie dotyczące 
wszystkich kryteriów kwalifikacji”. Uwaga: Wypełniając sekcję α JEDZ Wykonawca 
nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji Części IV JEDZ. 
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Zamawiający informuje, że Wykonawca ma możliwość skorzystania z edytowalnej wersji 
tego dokumentu zamieszczonej na stronie https://www.uzp.gov.pl/baza-
wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia. 
 
Instrukcja wypełniania formularza jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia 
dostępna jest na stronie Urzędu Zamówień Publicznych pod adresem: 
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia. 

 

2) oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia, o których 
mowa w pkt 7.1. i 7.2.  SIWZ: 

 

a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, 
w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 
1 PZP;   

b) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, 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;  

c) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo 
inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek 
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 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 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 
decyzji właściwego organu;  

d) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 
pkt 13, 14 i 21 PZP, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert;   

e) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku 
sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem 
podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w 
przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające 
dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub 
grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych 
należności (w odniesieniu do przesłanki wykluczenia opisanej w art. 24 ust. 1 pkt 
15 PZP) (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ);  

f) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka 
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (w odniesieniu 
do przesłanki wykluczenia opisanej w art. 24 ust. 1 pkt 22 PZP) (wg wzoru 
stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ);  
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g) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat 
lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i 
opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm.) (wg wzoru 
stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ).   

3) oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w 
postępowaniu, o których mowa w pkt 6.1. tj.:  

 

a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu 
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca 
wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z 
załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane 
należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z 
przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone; przy czym dowodami, o 
których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na 
rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej 
przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych 
dokumentów – inne dokumenty– sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 
5 do SIWZ; 

b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, 
w szczególności odpowiedzialnych za kierowania robotami budowlanymi wraz z 
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia, 
niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu 
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania 
tymi osobami – sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ; 

c) wykaz urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania 
zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi 
zasobami (wzór wykazu urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu 
wykonania zamówienia stanowi załącznik nr 12 do SIWZ). 

 

Dokumenty wskazane wyżej w pkt 8.1. ppkt 2) i 3) SIWZ Wykonawca będzie obowiązany złożyć 
w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 10 dni, określonym w wezwaniu 
wystosowanym przez Zamawiającego do Wykonawcy po otwarciu ofert w trybie art. 26 ust. 1 
PZP. Dokumenty wskazane w pkt 8.1. ppkt 2) i 3) SIWZ powinny być aktualne na dzień ich 
złożenia wyznaczony przez Zamawiającego.  
 

8.2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 
zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP Wykonawca 
będzie zobowiązany złożyć oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do 
tej samej grupy kapitałowej (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 11 do 
SIWZ). Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej 
informacje dotyczące: (1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 
zamówienia, (2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie oraz 
(3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 
zawartych w ofertach.  
 
Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej ww. 
informacji przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP. 
Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dokumenty bądź 
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informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do 
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku 
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa 
każdy z takich wykonawców.  

8.3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu  
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych (warunki wskazane w pkt 6.1. 
ppkt 6.1.3. 1) SIWZ) innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących 
go z nimi stosunków.   
 
Wykonawca w takiej sytuacji musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując 
zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w 
szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Dokument, z 
którego będzie wynikać zobowiązanie podmiotu trzeciego powinien wyrażać w sposób 
jednoznaczny wolę udostępnienia Wykonawcy ubiegającemu się o zamówienie, 
odpowiedniego zasobu, czyli wskazywać jakiego zasobu dotyczy, określać jego rodzaj, 
zakres, czas udostępnienia oraz inne okoliczności wynikające ze specyfiki danego 
zasobu. Z treści przedstawionego dokumentu musi jednoznacznie wynikać: (1) zakres 
dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; (2) sposób wykorzystania zasobów 
innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; (3) 
zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; (4) 
czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków 
udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia, zrealizuje usługi lub roboty budowlane, których wskazane zdolności 
dotyczą. Niewiążący wzór zobowiązania do oddania wykonawcy do dyspozycji 
niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia stanowi załącznik nr 7 do 
SIWZ. 

Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b 
PZP (pkt 6.1. ppkt 6.1.3. 1) SIWZ), polega na zasobach innych podmiotów na zasadach 
określonych w art. 22a ust. 1 PZP zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą: 

1) oświadczenia podmiotu trzeciego o spełnieniu warunków udziału w 
postępowaniu (w zakresie warunku, w stosunku do którego udostępnia swój 
potencjał) i braku podstaw do wykluczenia na formularzu JEDZ. JEDZ podmiotu 
trzeciego powinien zostać złożony pod rygorem nieważności, w postaci 
elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

2) zobowiązanie podmiotu trzeciego albo inny dokument służący wykazaniu 
udostępnienia wykonawcy potencjału przez podmiot trzeci zgodnie z pkt 8.3. 
SIWZ.  

Wykonawca, który wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b 
PZP (pkt 6.1. ppkt 6.1.3.1) SIWZ), polega na zasobach innych podmiotów na zasadach 
określonych w art. 22a ust. 1 PZP zobowiązany będzie do przedstawienia w odniesieniu 
do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 8.1.ppkt 2) SIWZ. Dokumenty 
wymienione w pkt 8.1. ppkt 2) SIWZ wykonawca będzie obowiązany złożyć w terminie 
wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 10 dni, określonym w wezwaniu 
wystosowanym przez Zamawiającego do wykonawcy po otwarciu ofert  w trybie art. 26 
ust. 1 PZP. 

 

8.4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów: 
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1)  o których mowa w pkt 8.1. ppkt 2) lit a)-c) składa dokument lub dokumenty 
wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 
potwierdzające odpowiednio, że: (a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono 
upadłości, (b) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie 
społeczne lub zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem 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, 

2)  o których mowa w pkt 8.1. ppkt 2) lit. d) składa informacje z odpowiedniego 
rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument 
wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym 
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma 
osoba, której dotyczy informacja albo dokument w zakresie określonym w art. 24 
ust. 1 pkt 13, 14 i 21 PZP. 

8.5.  Dokumenty, o których mowa powyżej w pkt. 8.4. ppkt 1) lit. a) oraz w pkt 8.4. ppkt 2) 
powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
ofert. Dokumenty, o których mowa powyżej w pkt. 8.4. ppkt 1) lit. b) powinny być 
wystawiane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

8.6.  Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których 
mowa w pkt. 8.4., zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie 
wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub 
oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub 
przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy 
lub miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienia pkt. 8.5. stosuje się. 

8.7.  W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę 
mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym 
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, 
której dokument dotyczy, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących 
tego dokumentu. 

8.8. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do 
osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której 
dotyczy dokument wskazany w pkt 8.1 ppkt 2) lit d), składa dokument, o którym mowa 
w pkt 8.4. ppkt 2, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 PZP. Jeżeli w kraju, w 
którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się 
takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby 
złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo 
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce 
zamieszkania tej osoby. Postanowienia zawarte w pkt. 8.5 zdanie pierwsze stosuje się.  

8.9. Jeżeli w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w 
postępowaniu jakiekolwiek wartości zostaną podane w walucie obcej to Zamawiający 
dokona ich przeliczenia na PLN według średniego kursu NBP na dzień, w którym 
opublikowano ogłoszenie o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 
Jeżeli w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej Narodowy Bank Polski nie opublikuje tabeli kursów walut, Wykonawca 
winien przyjąć kurs przeliczeniowy według ostatniej tabeli kursów NBP, opublikowanej 
przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej. 
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8.10.  W przypadku oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
(konsorcjum):  

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

b) 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; 

c) JEDZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 
Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz 
brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 
Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
składane na formularzu JEDZ powinno zostać złożone wraz z ofertą pod rygorem 
nieważności, w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym, przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają 
spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.  

d) dokumenty, o których mowa w pkt 8.1. ppkt 2) SIWZ zobowiązany będzie złożyć 
każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

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

f)  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; 

g)  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. 

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, z zastrzeżeniem, że do odpowiedzi 
na wezwanie Zamawiającego do złożenia dokumentów w trybie art. 26 ust. 1 PZP należy 
załączyć (1) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, 
iż 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 oraz (2) zaświadczenie 
właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub 
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, 
że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie 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 rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu - odrębnie dla każdego ze wspólników oraz odrębnie dla spółki. 
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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 oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu i spełniają warunki udziału w 
postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone 
uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych 
oświadczeń lub dokumentów. 

8.13. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z 
dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający 
od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126 z 
późn. zm.), wymienione w niniejszym rozdziale SIWZ należy złożyć w oryginale w 
postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub 
oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem.  

8.14. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, 
na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca albo wykonawcy wspólnie 
ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów lub 
oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.  

8.15. Poświadczenia za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub 
oświadczenia, o której mowa w pkt 8.13., następuje przy użyciu kwalifikowanego 
podpisu elektronicznego. W przypadku przekazywania przez wykonawcę elektronicznej 
kopii dokumentu lub oświadczenia, opatrzenie jej kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym przez wykonawcę albo odpowiednio przez podmiot, na którego 
zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a PZP, 
jest równoznaczne z poświadczeniem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia 
za zgodność z oryginałem. 

8.24. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 
dokumentów lub oświadczeń,  których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 
26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od 
wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126 z późn. 
zm.), wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej 
prawdziwości. 

8.16. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju  
z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 
zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 1126 z późn. zm.), sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem 
na język polski.  

8.17. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 PZP, jeżeli 
Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może 
je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności 
rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 
700 z późn. zm.). Informację w tym zakresie Wykonawca składa w JEDZ. 

 

9. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI 
ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB 
UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI. WYMAGANIA 
TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE WYSYŁANIA I ODBIERANIA DOKUMENTÓW 
ELEKTRONICZNYCH  I INFORMACJI PRZEKAZYWANYCH PRZY ICH UŻYCIU. 

9.1.  Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:  
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Pani Magdalena Bielak tel.: 68 372 04 00 w. 527;   

od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00, z wyłączeniem dni wolnych od pracy. 
e- mail: lubsko@zielonagora.lasy.gov.pl 

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

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

9.4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów 
elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji 
przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania 
 z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.  

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

9.6. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, 
oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych 
informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.  

9.7. Identyfikator postępowania dla niniejszego postępowania  
o udzielenie zamówienia dostępny jest na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu. 

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

9.9. Złożenie oferty: 

a) Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, 
wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP  
i udostępnionego również na miniPortalu.  

Wykonawca, aby zaszyfrować plik, musi na stronie 
https://miniPortal.uzp.gov.pl odnaleźć postępowanie, w którym chce złożyć 
ofertę. Po wejściu w jego szczegóły odnajdzie przycisk umożliwiający 
szyfrowanie. System miniPortal automatycznie zapamiętuje w którym 
postępowaniu Wykonawca zaszyfrował ofertę. Tak przygotowany plik należy 
przesłać przez formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku. 

               W formularzu Oferty (załącznik nr 1 do SIWZ) Wykonawca zobowiązany jest 
podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja 
związana z postępowaniem. 

b) Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci 
elektronicznej w formacie danych określonych w rozporządzeniu Rady 
Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram 
Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych 
 i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla 
systemów teleinformatycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2247) 
 w szczególności: doc, .docx i podpisana kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany 
został w Regulaminie korzystania z miniPortal.  
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c) Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które 
Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone 
w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik 
stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami 
stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP).  

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

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

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

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

a) W postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia komunikacja pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, 
wniosków (innych niż wskazanych w pkt 9.9.), zawiadomień oraz przekazywanie 
informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego 
formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal 
(Formularz do komunikacji). We wszelkiej korespondencji związanej z 
niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem 
ogłoszenia opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub 
numerem postępowania wskazanym w SIWZ.  

b) Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty 
elektronicznej, email: lubsko@zielonagora.lasy.gov.pl  

c) Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów 
lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza 
do komunikacji jako załączniki.   
 
Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów 
elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub 
oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w lit b) adres email. 
 
Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub 
elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody  
z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 
27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania 
i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1320 z 
późn. zm.) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w 
sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126 z późn. zm.). 

9.11. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 

9.12.  Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia Zamawiającego o wszelkiej zmianie 
adresu poczty elektronicznej podanego w ofercie. 
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9.13.  Zamawiający przewiduje możliwość zwołania zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia 
treści SIWZ.  

9.14. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ. 
Zamawiający niezwłocznie, nie później jednak niż na 6 dni przed upływem terminu 
składania ofert udzieli wyjaśnień, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ 
wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa 
wyznaczonego terminu składania ofert. 

9.15. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu składania 
wniosków, o którym mowa w pkt 9.14., lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający 
może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

9.16. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże wykonawcom, którym 
przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie internetowej.  

9.17. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania 
ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę treści SIWZ Zamawiający udostępni na 
stronie internetowej.  

9.18. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany ogłoszenia o zamówieniu 
jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający 
przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym wykonawców, 

 

10. WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  WADIUM 

10.1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości – 15 000,00 zł. 

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.  

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

 10. 2.1. w pieniądzu, 

       10.2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- 
                     kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 

 10.2.3. gwarancjach bankowych, 

 10.2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych, 

10.2.5. 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 2019 r. poz. 310 z późn. zm.). 

10.3. Wadium wpłacane w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy  
Zamawiającego w banku PKO BP S.A. Lubsko  nr rachunku: 63 1020 5460 0000 5002 0042 2105   
z dopiskiem: „Wadium  - Mała retencja MRN-2 Chlebice” 

Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w terminie, podanym w ust. 10.1. 
zostanie uznane na rachunku bankowym Zamawiającego.  

10.4. Z treści wadium wnoszonego w formie: poręczenia bankowego, poręczenia spółdzielczej 
kasy oszczędnościowo-kredytowej, 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 i nieodwołane, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w 
terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty 
wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a PZP oraz art. 46 ust. 5 PZP. Gwarant nie 
może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych warunków lub 
wykonania czynności jak również od przedłożenia jakiejkolwiek dodatkowej dokumentacji. 
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10.5. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz należy złożyć wraz z ofertą w oryginale w 
postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób 
upoważnionych do jego wystawienia. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres 
związania ofertą. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób 
nieprawidłowy, zostanie odrzucona z postępowania na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b PZP 

10.6. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy: 

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

 10.6.2. określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją (poręczeniem) 
– określenie przedmiotu zamówienia, 

 10.6.3. kwotę gwarancji (poręczenia), 

 10.6.4. zobowiązanie gwaranta (poręczyciela) do zapłacenia bezwarunkowo i 
nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie 
Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a PZP oraz art. 46 ust. 5 
PZP. 

10.7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego 
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 10.12. 

10.8. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający 
zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego 
oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

10.9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał 
ofertę przed upływem terminu składania ofert. 

10.10. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je 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. 

10.11. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu 
zwrócono wadium zgodnie z pkt 10.7., jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego 
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie 
określonym przez Zamawiającego. 

10.12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na 
wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a PZP, z przyczyn leżących po jego stronie, 
nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa 
w art. 25 ust. 1 PZP, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 PZP, pełnomocnictw 
lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 PZP, co 
powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako 
najkorzystniejszej. 

10.13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta 
została wybrana: 

1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 
określonych w ofercie; 

2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 

3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe 
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 
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11. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.  

11.1.  Termin, którym wykonawca będzie związany złożoną ofertą wynosi 60 dni. Zgodnie z 
art. 85 ust. 5 PZP bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

11.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin 
związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed 
upływem terminu związania ofertą zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na 
przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

11.3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym 
przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem 
nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu 
związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek 
wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego 
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

 

12. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY. 

12.1. Oferta musi być sporządzona pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej, i 
opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oferta musi być sporządzona w języku 
polskim, podpisana przez osobę upoważnioną. Wykonawcy przedstawiają ofertę zgodnie ze 
wszystkimi wymaganiami i wzorami określonymi w SIWZ. 

12.2. W przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika do oferty należy dołączyć stosowne 
pełnomocnictwo dla takiego pełnomocnika. 

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

12.4. Wykonawcy przedstawiają ofertę zgodnie ze wszystkimi wymaganiami określonymi w 
SIWZ. 

12.5. W terminie składania ofert określonym w pkt 13 ppkt 13.1. SIWZ wykonawca 
zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu Ofertę zawierającą: 

a) Formularz Oferty (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1do SIWZ), sporządzony pod rygorem 
nieważności, w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 

b) kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie załączonego wzoru do SIWZ, sporządzony 
metodą kalkulacji szczegółowej na podstawie przedmiarów stanowiących załącznik nr 2 do 
SIWZ, zgodnie z postanowieniami rozdziału 14 SIWZ, sporządzone pod rygorem nieważności, w 
postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 

c) pełnomocnictwo do złożenia oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych 
dokumentów złożonych wraz z ofertą; pełnomocnictwo powinno być udzielone pod rygorem 
nieważności, w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym,  

d) pełnomocnictwo dla pełnomocnika ustanowionego przez Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia, pełnomocnictwo powinno być udzielone pod rygorem 
nieważności, w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 

e) zobowiązanie podmiotu trzeciego albo inny dokument służący wykazaniu udostępnienia 
wykonawcy potencjału przez podmiot trzeci zgodnie z pkt 8.3. SIWZ, jeżeli wykonawca 
wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach innych 
podmiotów (niewiążący wzór zobowiązania do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych 
zasobów na potrzeby wykonania zamówienia stanowi załącznik nr 7 do SIWZ), 

f) JEDZ jako własne oświadczenie Wykonawcy pod rygorem nieważności, w postaci 
elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 
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g) JEDZ dla każdego z podmiotów na zasobach, których Wykonawca polega, pod rygorem 
nieważności, w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym o 
ile wykonawca polega na zasobach innych podmiotów, 

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

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

12.6.  Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące 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 2019 r., poz. 1010 z późn. zm.), wówczas informacje te muszą być 
wyodrębnione w formie osobnego pliku i złożone zgodnie z zasadami opisanymi w pkt 9.9. lit c) 
SIWZ. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne z SIWZ przygotowanie w/w 
pliku przez Wykonawcę. Stosowne zastrzeżenie Wykonawca winien złożyć na formularzu Oferty 
(załącznik nr 1 do SIWZ) 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 pkt 9.9 lit e) i f) SIWZ.  

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

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

12.11. Do złożenia wymaganych w postępowaniu dokumentów niezbędne jest posiadanie 
kwalifikowanego certyfikatu. Szczegółowe informacje o sposobie pozyskania usługi 
kwalifikowanego podpisu elektronicznego oraz warunkach jej użycia można znaleźć na stronach 
internetowych kwalifikowanych dostawców usług zaufania, których lista znajduje się pod 
adresem internetowym: http://www.nccert.pl/kontakt.htm 
12.12. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie 
opisaną propozycję. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert 
złożonych przez danego Wykonawcę. 

12.13. W sytuacji, gdyby doszło do zmiany terminu składania i otwarcia ofert, po tym jak 
oferty zostaną złożone przez konto ePUAP, zostaną one otwarte w nowym terminie chyba, że 
zostaną wycofane przez Wykonawcę. 

13. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

13.1. Wykonawca składa ofertę w terminie do 26.02.2021 do godz. 9:00 za  pośrednictwem 
Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i 
udostępnionego również na miniPortalu.  

13.2. Otwarcie ofert nastąpi 26.02.2021  r. o godzinie 09:30 w siedzibie Zamawiającego,  
              tj. Nadleśnictwo  Lubsko, ul. E. Plater 15, w sali narad Nadleśnictwa pokój nr 3. 
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13.3.  Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 

13.4. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) i adresy wykonawców, którzy 
złożyli a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu 
gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. 

13.5. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej 
informacje, o których mowa w pkt 13.3. i 13.4. SIWZ. 

13.6.  Ofertę wniesioną po terminie zwraca się po upływie terminu przewidzianego na 
wniesienie odwołania. Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o złożeniu 
oferty po terminie. 

13.7.  Wykonawcy mogą uczestniczyć w otwarciu ofert. 

 

14. OPIS  SPOSOBU OBLICZANIA CENY.  

14.1. Cena oferty powinna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu 
zamówienia, warunkami stawianymi przez Zamawiającego oraz ewentualne ryzyko wynikające 
z okoliczności, które można było przewidzieć w terminie opracowywania oferty do czasu jej 
złożenia. 

14.2. Cena oferty musi być podana w zł polskich cyfrowo (z dokładnością do dwóch miejsc po 
przecinku) z wyodrębnieniem podatku VAT wg formularza Oferty (wzór stanowi załącznik nr 1 
do SIWZ). 

14.3. Przyjmuje się wynagrodzenie kosztorysowe w znaczeniu i ze skutkami 
wynikającymi z art. 629 Kodeksu cywilnego. Ceny podane w kosztorysach ofertowych, 
sporządzonych przez Wykonawcę na podstawie załączonych do SIWZ przedmiarów robót 
stanowiących wzór kosztorysu ofertowego (zał. nr 2), powinny być ustalone w oparciu o 
kalkulację własną Wykonawcy. Zamawiający nie ustanawia obligatoryjnych podstaw ustalenia 
ceny.  

Za realizację przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie kosztorysowe, 
określone na podstawie cen jednostkowych zawartych w sporządzonych przez Wykonawcę 
kosztorysach ofertowych oraz ilości faktycznie zrealizowanych robót.   

Ceny jednostkowe za poszczególne pozycje powinny być podane w kosztorysie ofertowym 
sporządzonym metodą szczegółową na podstawie przedmiaru robót stanowiącym załącznik nr 2 
do SIWZ. Każda pozycja szczegółowego kosztorysu ofertowego powinna zawierać 
wyszczególnione i wycenione takie czynniki cenotwórcze jak materiały, sprzęt i 
robocizna. Ceny jednostkowe pokrywają wszelkie koszty i ryzyka Wykonawcy związane z 
realizacją zamówienia.  

14.4. Wskazane jest by kosztorysy ofertowe sporządzone zostały metodą kalkulacji 
szczegółowej. 

14.5. Wykonawca, obliczając cenę oferty, musi uwzględnić w kosztorysach ofertowych 
wszystkie pozycje, wyspecyfikowane w przedmiarach robót.  

Wszystkie błędy ujawnione w załączonych do SIWZ przedmiarach robót Wykonawca powinien 
zgłosić Zamawiającemu przed terminem składania ofert. 

14.6. W przypadku zgłoszenia istotnych rozbieżności lub błędów w załączonych do SIWZ 
przedmiarach robót, wymagających modyfikacji treści SIWZ, Zamawiający dokona odpowiedniej 
ich analizy i jeżeli zajdzie taka konieczność, przedłuży termin składania ofert.  

14.7. Kosztorys ofertowy stanowi kompletną wycenę wszystkich prac do wykonania 
wynikających z projektu budowlanego, projektu wykonawczego oraz STWiORB. Jeżeli dla jakieś 
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pracy wynikającej z dokumentów, o których mowa w zdaniu poprzednim nie wyodrębniono 
pozycji kosztorysowej to uważać się będzie, iż wynagrodzenie za jej wykonanie jest wliczone w 
pozycje kosztorysowe.  

14.8. Wykonawcy nie zezwala się na dodawanie żadnych nowych pozycji do kosztorysów 
ofertowych (przedmiarach). 

14.9. Sumy wartości wszystkich pozycji w kosztorysach ofertowych stanowić będą cenę oferty 
netto (bez podatku VAT). W cenie oferty brutto należy uwzględnić podatek VAT (cena ofertowa 
brutto przedmiotu zamówienia = suma cen netto + podatek VAT ogółem). 

W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną, podaną w formularzu Oferty (załącznik nr 1 do 
SIWZ) a wynikającą z kosztorysu ofertowego, obowiązującą będzie cena, wynikająca z 
kosztorysu ofertowego. Cena oferty może być tylko jedna – nie dopuszcza się wariantowości cen. 

14.10. Ceny jednostkowe i czynniki cenotwórcze określone przez Wykonawcę w Formularzu 
Oferty lub (oraz) w kosztorysie ofertowym nie będą zmieniane w toku realizacji umowy i nie 
będą podlegały waloryzacji. 

14.11. Ewentualne opusty cenowe oferowane przez Wykonawcę muszą być zawarte w cenach 
jednostkowych, które po zastosowaniu opustu nie mogą być niższe niż koszty własne lub koszty 
wytworzenia. 

14.12. Za roboty niewykonane, choć objęte kosztorysem ofertowym, wynagrodzenie nie 
przysługuje. Za świadczenia dokonane bez zlecenia lub stanowiące samowolne niedostosowanie 
się do warunków umowy, wynagrodzenie nie przysługuje. 

14.13. Wykonawca, składając ofertę, obowiązany jest poinformować Zamawiającego (w 
formularzu Oferty  – załącznik nr 1 do SIWZ), 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 SIWZ) informacji czy wybór oferty będzie prowadzić do 
powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od 
towarów i usług będzie uznawane jako informacja, że wybór oferty wykonawcy nie będzie 
prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o 
podatku od towarów i usług. 

 

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

15.1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się następującymi 
kryteriami i ich znaczeniem oraz w następujący sposób będzie oceniać oferty w poszczególnych 
kryteriach: 
 

Nr: Nazwa kryterium: Waga: 
 

1 
 
Cena  
 

 
60% 

 
 

2 
 
Okres gwarancji jakości 
 

 
40%  

 

15.2. W ramach kryterium „Cena” (Kc) ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu 
wzoru:   



str. 28 
 

najniższa cena oferowana brutto 
Kc = --------------------------------------------------------- x 100 pkt x 60% 

cena oferty badanej brutto 

Ocenie w ramach kryterium „Cena” podlegać będzie cena łączna brutto podana w 
formularzu Oferty (załącznik nr 1 do SIWZ). W kryterium tym Wykonawca może uzyskać 
maksymalnie 60 pkt.  

Z uwagi na postanowienia art. 91 ust. 3a 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. 

 

15.3. W ramach kryterium „Okres gwarancji jakości” (Kg) ocenie podlegać zaoferowana 
przez Wykonawcę liczba pełnych miesięcy gwarancji jakości na wykonany przedmiotu 
umowy. Okres gwarancji w pełnych miesiącach należy podać w formularzu Oferty 
(załącznik nr 1 do SIWZ), sporządzonym zgodnie ze wzorem, stanowiącym załącznik nr 
1do SIWZ (w pkt 11). 

 
Zamawiający wskazuje, że minimalny okres gwarancji wynosi 36 miesięcy od dnia 
podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy. Jeżeli wykonawca 
zaoferuje krótszy okres gwarancji, jego oferta zostanie uznana za niezgodną z SIWZ  
i na tej podstawie zostanie odrzucona. Wykonawca może zaoferować dłuższy okres 
gwarancji, nie dłuższy jednak niż 60 miesięcy. Oferta z najdłuższym zaoferowanym 
okresem gwarancji jakości otrzyma najwyższą ilość punktów w tym kryterium oceny 
ofert (tj. 40 pkt). W przypadku zaoferowania okresu gwarancji jakości dłuższego niż 
60 miesięcy, do oceny w ramach tego kryterium przyjęty zostanie 60-miesięczny 
okres gwarancji, przy czym do umowy zostanie wprowadzony okres gwarancji 
jakości wynikający z oferty. Jeżeli Wykonawca nie poda w formularzu Oferty 
(Załącznik nr 1 do SIWZ) okresu gwarancji, Zamawiający przyjmie, iż zaoferowany 
został minimalny 36 miesięczny okres gwarancji i przyzna Wykonawcy w niniejszym 
kryterium 0 punktów. Wykonawca, który zadeklaruje najkrótszy możliwy okres 
gwarancji jakości (36 miesięcy) otrzyma 0 pkt. Pozostali Wykonawcy, tj. 
Wykonawcy, którzy zadeklarują okres gwarancji pośredni, pomiędzy maksymalnym 
(60 miesięcy) a minimalnym (36 miesięcy) otrzymają liczbę punktów obliczoną wg 
wzoru: 

                 gwarancja oferty badanej 

Kg = ------------------------------------------------------------------------ x 100 pkt x 40%   

                najdłuższa gwarancja spośród badanych ofert      

 

15.4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów z obu 
kryteriów oceny ofert. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie 
lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans punktów ceny i innych kryteriów oceny ofert, 
Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną. 

15.5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 
wymogom SIWZ i zostanie oceniona w podanych kryteriach wyboru, jako najkorzystniejsza, tj. 
uzyskując najwyższą liczbę punktów. Najkorzystniejsza oferta może uzyskać maksymalnie 100 
punktów. Wyliczenie punktów zostanie dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, 
zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania. 
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15.6. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, który spełni wszystkie 
 postawione w niniejszej specyfikacji warunki oraz uzyska łącznie największą liczbę punktów 
stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów, 
wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem: 

 

P = Kc + Kg 

gdzie:  
P –    liczba przyznanych punktów 
Kc – liczba punktów uzyskanych w kryterium „cena”, 
Kg – liczba punktów uzyskanych w kryterium „okres gwarancji”, 

 

16. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO 
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. 

16.1. Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę oraz nie będzie podlegał wykluczeniu  
i spełni warunki udziału w postępowaniu, zostanie podpisana umowa, której wzór stanowi 
załącznik nr 9  do SIWZ.  

16.2. Termin i miejsce zawarcia umowy zostanie określony w zawiadomieniu o wyborze oferty 
najkorzystniejszej. Termin ten może ulec zmianie w przypadku złożenia przez któregoś 
 z Wykonawców odwołania. O nowym terminie zawarcia umowy Wykonawca zostanie 
poinformowany po zakończeniu postępowania odwoławczego.  

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

16.3.1. wnieść wymagane zabezpieczanie należytego wykonania umowy;  

16.3.2. przedłożyć Zamawiającemu:  

1) umowę konsorcjum, jeżeli zamówienie będzie realizowane przez wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, lub umowę spółki cywilnej w 
przypadku gdy wybranym wykonawcą są przedsiębiorcy będący wspólnikami 
spółki cywilnej, którzy zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 6 marca 2018 r.  Prawo 
przedsiębiorców (tekst jedn. Dz. U. 2019 r., poz. 1292) podlegają wpisowi do 
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, 

2) dokumenty potwierdzające warunek posiadanych uprawnień budowanych do 
pełnienia funkcji kierownika budowy w wymaganym w SIWZ zakresie oraz 
zaświadczeń o przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego osób 
wskazanych przez Wykonawcę w dokumentach potwierdzających spełnienie 
warunku udziału w postępowaniu, oraz uprawnień wskazanych w pkt 6.1.3 ppkt 
3 lit b) SIWZ, 

3) dokumenty wskazane w § 3 ust. 4 wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 9 do 
SIWZ, dot. osób  wykonujących czynności wchodzące w skład przedmiotu 
zamówienia polegające na:  

- czynności operatorów maszyn i sprzętu budowlanego niezbędnego do 
prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia,  

- roboty ziemne, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy 
w sposób określony w art. 22 § 1 Kodeksu pracy, 

4) polisę od odpowiedzialności cywilnej, o której mowa we wzorze umowy w 
sprawie zamówienia publicznego (załącznik nr 9 do SIWZ) w wysokości 
500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych). 

 



str. 30 
 

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

 

17. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY. 

17.1 Wybrany Wykonawca zobowiązany będzie przed zawarciem umowy, wnieść 
zabezpieczenie jej należytego wykonania w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie, w 
jednej z form określonych w art. 148 ust. 1 PZP, tj.: 

 17.1.1. pieniądzu; 

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

 17.1.3. gwarancjach bankowych; 

 17.1.4. gwarancjach ubezpieczeniowych; 

 17.1.5. 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. 

17.2. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy w formach określonych w art. 148 ust. 2 PZP. 

17.3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy PGL LP 
Nadleśnictwa Lubsko: numer konta: PKO BP S.A. Lubsko  nr rachunku: 63 1020 5460 0000 5002 
0042 2105.   

17.4. Zabezpieczenie w innej formie niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału w siedzibie 
Zamawiającego – Nadleśnictwa Lubsko, ul. E. Plater 15 lub w oryginale w postaci elektronicznej, 
opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego 
wystawienia.  
 

17.5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, we wszystkich formach przewidzianych w 
pkt 17.1., 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. 

17.6. Z chwilą zaistnienia przynajmniej jednego z wymienionych przypadków Zamawiający 
wystąpi do Gwaranta z pisemnym żądaniem zapłacenia kwoty stanowiącej zabezpieczenie 
należytego wykonania umowy. Żądanie zawierać będzie uzasadnienie faktyczne.  

17.7. Gwarancja (poręczenie) nie może zawierać zastrzeżenia gwaranta (poręczyciela), 
że odpowiedzialność gwaranta (poręczyciela) z tytułu gwarancji (poręczenia) jest wyłączona w 
stosunku do jakiejkolwiek zmiany Umowy objętej gwarancją (poręczeniem), jeżeli zmiana ta nie 
została zaakceptowana przez gwaranta (poręczyciela). 

17.10. Gwarancja (poręczenie) musi być egzekwowalna i wykonalna na terytorium 
Rzeczpospolitej Polskiej, podlegać prawu polskiemu, a w sporach z Gwarancji wyłącznie 
właściwy musi być Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
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17.11. Treść gwarancji (poręczenia) podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Zamawiający 
zastrzega sobie prawo zgłaszania uwag do treści gwarancji. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń, 
Wykonawca spełni wymagania Zamawiającego w wyznaczonym terminie. 

17.12. Zamawiający zwraca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania 
zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Kwota pozostawiona na 
zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosi 30% wysokości zabezpieczenia. 
Kwota, o której mowa w zdaniu poprzednim zostanie zwrócona nie później niż w 15. dniu po 
upływie okresu rękojmi za wady.  

17.13. W przypadku przedłożenia gwarancji niezawierających wyżej wymienionych elementów 
lub zawierającej warunki wobec Zamawiającego inne niż opisane w niniejszym rozdziale SIWZ, 
Zamawiający uzna, że Wykonawca nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

17.14. Koszty związane z wystawieniem zabezpieczenia należytego wykonania umowy ponosi 
Wykonawca. 

 

18. POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY. 

18.1. Wszelkie istotne dla stron postanowienia zawiera załączony do SIWZ wzór umowy 
(załącznik nr 9 do SIWZ). 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. 

18.2. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na wykonany przedmiot umowy, na 
warunkach określonych w karcie gwarancyjnej, stanowiącej załącznik do wzoru umowy w 
sprawie zamówienia publicznego.  

 

19. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W 
TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.  

19.1. Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI PZP „Środki 
ochrony prawnej” (art. 179 - 198g PZP), tj. odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 
oraz skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

19.2. Środki ochrony prawnej określone w Dziale VI przysługują Wykonawcy, uczestnikowi 
konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego 
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego 
przepisów PZP. 

19.3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ, przysługują również 
organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony 
prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. 

19.4. Terminy wnoszenia odwołań: 

 19.4.1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności 
Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane 
w sposób określony w art. 180 ust. 5 PZP  zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli 
zostały przesłane w inny sposób, 

 19.4.2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ, 
wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej, 
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 19.4.3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 19.4.1. i 19.4.2. wnosi się 
w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej 
staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę 
jego wniesienia. 

19.5. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej przepisami PZP czynności Zamawiającego 
podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której 
Zamawiający jest zobowiązany na podstawie PZP. 

19.6. Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie czynności Zamawiającego, 
której zarzuca się niezgodność z przepisami PZP, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, 
określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie 
odwołania. 

19.7. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci 
papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem 
albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

19.8. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do 
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem 
tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed 
upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem 
terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

19.9. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje 
skarga do sądu. 

19.10. Skargę wnosi się do sądu właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania 
Zamawiającego za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia 
doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłające jednocześnie jej odpis 
przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego jest 
równoznaczne z jej wniesieniem. 

 

20. MAKSYMALNA LICZBA WYKONAWCÓW (w przypadku umowy ramowej). 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

 

21. PRZEWIDYWANE ZAMÓWIENIA O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT 6 PZP ORAZ 
OKOLICZNOŚCI, PO KTÓRYCH ZAISTNIENIU BĘDĄ ONE UDZIELONE. 

 

21.1. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 
1 pkt 6 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia 
te polegać będą na powtórzeniu robót budowlanych podobnych do robót budowlanych 
stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia. 

21.2. Zamówienia, o których mowa w pkt 1. będą polegały na powtórzeniu robót budowlanych 
zgodnych z robotami budowlanymi stanowiącymi przedmiot niniejszego zamówienia, 
które zostały wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w 
załącznikach nr 2, 10 do SIWZ. Zakresem robót budowlanych stanowiących przedmiot 
zamówień, o których mowa w pkt 1. będą prace wyszczególnione w opisie przedmiotu 
zamówienia zawartym w załącznikach nr 2, 10 do SIWZ. Zakres rzeczowy robót 
budowlanych stanowiących przedmiot zamówień, o których mowa w pkt 1 nie 
przekroczy wartości 50 % wartości niniejszego zamówienia. 

21.3. Zamówienia, o których mowa w pkt 1. będą udzielane po przeprowadzeniu odrębnego 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki.  
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21.4. Zamówienia, o których mowa w pkt 1. będą udzielane w przypadku wystąpienia 
potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego robót budowlanych stanowiących przedmiot 
zamówienia na skutek warunków przyrodniczych bądź atmosferycznych lub 
powierzenia Zamawiającemu nowych zadań gospodarczych lub publicznych, jak również 
w sytuacji braku możliwości wyłonienia z przyczyn obiektywnych wykonawców robót 
budowlanych w ramach podstawowych trybów udzielania zamówień, celem 
zabezpieczenia niezbędnego wykonawstwa prac oraz w przypadku powierzania 
wykonawcy prac stanowiących wykonawstwo zastępcze w stosunku do prac 
realizowanych przez innego wykonawcę. 

21.5. Miejscem realizacji zamówień, o których mowa w pkt 1. będzie obszar administracyjny 
               Nadleśnictwa Lubsko.  

 

22. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE 
WARUNKI JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAC OFERTY WARIANTOWE. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 

23. ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ LUB STRONY INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO. 

23.1. Adres poczty elektronicznej: lubsko@zielonagora.lasy.gov.pl 

23.2. Strona internetowa Zamawiającego:  
http://www.lubsko.lasy.gov.pl 

http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_zielona_gora/nadl_lubsko/zamowienia_publiczne 

23.3. Strona Biuletynu Informacji Publicznej Zamawiającego, na której jest dostępna SIWZ  

http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_zielona_gora/nadl_lubsko/zamowienia_publiczne 

w zakładce dotyczącej przedmiotowego zamówienia 

23.4. Strona internetowa miniPortalu  https://miniportal.uzp.gov.pl/ 

23.5. Adres skrzynki ePUAP Zamawiającego /pgl_lp_1407/skrytkaESP 

 

24. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE 
ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ. 

Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą realizowane będą w złotych polskich (PLN). 

 

25. INFORMACJE DOTYCZĄCE AUKCJI ELEKTRONICZNEJ. 

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.  

 

26. WYSOKOŚĆ ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. 

Poza przypadkami wskazanymi w PZP Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w 
postępowaniu. 

 

27. INFORACJE O OBOWIĄZKU OSOBISTEGO WYKONANIA PRZEZ WYKONAWCĘ 
KLUCZOWYCH CZĘŚCI ZAMÓWIENIA 

Zamawiający nie określa kluczowych części zamówienia.  
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28. INNE POSTANOWIENIA 

Wykonawca, któremu Zamawiający udzieli zamówienia publicznego powinien starannie i 
rzetelnie wypełniać obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych zatrudnianych przez 
siebie pracowników, zleceniobiorców oraz podwykonawców, zgodnie z przepisami 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 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 (dalej nazwa RODO). Zamawiający zaleca dopełnienie obowiązku informacyjnego 
określonego w przepisach art. 13 i 14 RODO, ze wskazaniem w treści klauzuli informacyjnej, że 
odbiorcą danych osobowych (w rozumieniu przepisu art.  4 pkt 9 RODO) będzie Nadleśnictwo 
Lubsko w celach związanych  z realizacją niniejszego zamówienia.  

 

29. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH WYKONAWCÓW i 
PEŁNOMOCNIKÓW 

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

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z   
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich  danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych 
osobowych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04 maja 2016 r., str. 1 – dalej „RODO”). Zamawiający 
informuje, iż administratorem danych osobowych jest Skarb  Państwa Państwowe 
Gospodarstwo Leśne  Lasy Państwowe Nadleśnictwo  Lubsko ul. Emilii Plater 15, 68-300 
Lubsko. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych w Nadleśnictwie  
Lubsko, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, za pośrednictwem 
adresu e-mail: lubsko@zielonagora.lasy.gov.pl. 

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

29.3. 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  

29.4. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
związanym z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego oraz jego rozstrzygnięciem, jak również, jeżeli nie ziszczą się przesłanki 
określone w art. 93 ust. 1 PZP – w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego oraz jej realizacji, a także udokumentowania postępowania o udzielenie 
zamówienia i jego archiwizacji. 

29.5. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym dokumentacja 
postępowania zostanie udostępniona w oparciu o art. 8 - 8a oraz 96 ust. 3 - 3b PZP. 

29.6. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o 
narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, przez okres wskazany w Jednolitym 
Rzeczowym Wykazie Akt dla Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe 
stanowiącym Załącznik do Zarządzenia nr 74 Dyrektora Generalnego Lasów 
Państwowych z dnia 18 grudnia 2014 r.” tj. przez okres 5 lat licząc od dnia zakończenia 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem umowy o 
udzielenie zamówienia publicznego, która przechowywana jest przez okres 10 lat licząc 
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od momentu jej wygaśnięcia tj. zrealizowania zobowiązań wzajemnych z niej 
wynikających”.  

29.7. Niezależnie od postanowień pkt 29.6. powyżej, w przypadku zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego, dane osobowe będą przetwarzane do upływu okresu 
przedawnienia roszczeń wynikających z umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

29.8. 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,  

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

29.10. Osoba, której dotyczą pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania 
dane osobowe, ma prawo: 

a) 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, 

b) 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 

c) 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; 

d) 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; 

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

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

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

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



str. 36 
 

29.13. Dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów                    
państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub 
wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania 
władzy publicznej, w szczególności do podmiotów prowadzących działalność kontrolną 
wobec Zamawiającego. Dane osobowe są przekazywane do podmiotów 
przetwarzających dane w imieniu administratora danych osobowych.  

 

30. ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ 

Załącznikami do SIWZ są: 

- nr 1: Formularz Oferty, 

- nr 2: Przedmiar robót (część Dokumentacji projektowej), 

- nr 3: Formularz JEDZ, 

- nr 4: Oświadczenie w sprawie braku podstaw wykluczenia określonych w art. 24 ust.1 pkt 15 
 i w pkt 22 PZP oraz art. 24 ust. 1 pkt 8 PZP, 

- nr 5: Wzór wykazu wykonanych robót budowalnych, 

- nr 6: Wzór wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia  

- nr 7: Niewiążący wzór zobowiązania do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych 
zasobów na potrzeby wykonania zamówienia, 

- nr 8: Podręcznik Wdrażania Projektu. Wytyczne do realizacji zadań i obiektów małej retencji  
i przeciwdziałania erozji wodnej (Warszawa październik 2016) wraz z jego aktualizacjami, 

- nr 9: Wzór umowy, 

- nr 10: Dokumentacja projektowa (na którą składają się: Specyfikacja Techniczna Wykonania i 
Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB), Projekt budowlany, Projekt budowlano-wykonawczy), 

- nr 11: Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; 

- nr 12: Wzór wykazu urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania 
zamówienia publicznego 

- nr 13: Instrukcja użytkownika miniPortal-ePUAP (zmiana od 14.12.2020 r.) 
 


