Nadleśnictwo Drewnica

Nr sprawy: ZG.270.2.2021

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)
dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości nie przekraczającej progów unijnych
o jakich stanowi art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129.)

Nazwa postępowania:

„Rozpoznanie i oczyszczenie saperskie terenu
w Nadleśnictwie Drewnica w roku 2021"

Zatwierdzam:

Nadleśnictwo Drewnica, ul. Kolejowa 31, 05-091 Ząbki
tel.:/fax.: +48 22 781-62-09/50, e-mail: drewnica@warszawa.lasy.gov.pl

www.warszawa.lasy.gov.pl/drewnica

Nadleśnictwo Drewnica
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
ROZDZIAŁ I
NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
Nadleśnictwo Drewnica
ul. Kolejowa 31, 05-091 Ząbki
Województwo mazowieckie
e-mail: drewnica@warszawa.lasy.gov.pl
tel. +48 22 781-62-09
fax +48 22 781-62-09

strona internetowa: https://drewnica.warszawa.lasy.gov.pl/
adres elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP: /pgl_lp_1703/SkrytkaESP
godziny urzędowania: 715-1515 (od poniedziałku do piątku)
zwany dalej Zamawiającym, zaprasza do udziału w postępowaniu o zamówienie
publiczne pn. "Rozpoznanie i oczyszczenie saperskie terenu w Nadleśnictwie
Drewnica w roku 2021" zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji
warunków zamówienia, zwanej dalej SWZ.
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://drewnica.warszawa.lasy.gov.pl/wydarzenia//asset_publisher/1M8a/content/ogloszenie-o-przetar-1
Udostępnianie, zmiana i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia
bezpośrednio związane z postępowaniem będą udostępniane na stronie:

https://drewnica.warszawa.lasy.gov.pl/wydarzenia//asset_publisher/1M8a/content/ogloszenie-o-przetar-1
ROZDZIAŁ II
TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie
podstawowym, bez możliwości przeprowadzenia negocjacji treści ofert, na
podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021
r. poz. 1129 z poźn. zm.) - dalej zwanej „Pzp”.
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2. Wartość zamówienia jest mniejsza niż progi unijne określone na podstawie art. 3
ustawy Pzp.
ROZDZIAŁ III
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Zamawiający

nie

dopuszcza

składania

ofert

częściowych.

Potrzeba

skoordynowania działań różnych wykonawców realizujących poszczególne części
zamówienia mogłaby poważnie zagrozić właściwemu wykonaniu zamówienia
2. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia:
1)

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu rozpoznania i oczyszczenia

saperskiego terenu o powierzchni 29,99 ha w Nadleśnictwie Drewnica w roku
2021.
2)

Zakres

prac

będący

przedmiotem

niniejszego

zamówienia

został

szczegółowo określony w opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do
SWZ).
3)

Opisy kodów czynności opisujących prace wchodzące w skład przedmiotu

zamówienia określone zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV):
90523100-0 Usługi usuwania broni oraz amunicji
90523200-1 Usługi usuwania bomb
90523300-2 Usługi oczyszczania z min
71510000-6 Usługi badania terenu
71330000-0 Różne usługi inżynieryjne
45236000-0 Wyrównywanie terenu
3. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia zostało określone w opisie przedmiotu
zamówienia (załącznik nr 1 do SWZ). Przedmiot umowy wykonywany będzie w
granicach czynnego poligonu na powierzchniach objętych umowami przekazania
w użytkowanie MON
4. Unormowania, których zobowiązany będzie w szczególności przestrzegać
Wykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia
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1)

Podstawowe akty prawne:

- Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych
do użytku cywilnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 204 z późn. zm.);
- Ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w
zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz
wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (t.j.Dz. U.
2020, poz. 1545 z późn. zm.);
- Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (t.j. Dz.
U. z 2021 r., poz. 756 z późn. zm.) oraz umową europejską dotyczącą
międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR) (The
European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods
by Road), sporządzoną w Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz.U. 1975 nr 35
poz. 189; Dz.U. 2019 poz. 769 z późn. zm.);
- Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
(Dz.U. 2021 poz. 710 z późn. zm.)
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1098
z późn. zm),
- Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1275 z późn.
zm.),
- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. 2021 poz. 779 z późn.
zm.), ,
w tym w szczególności z:
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 lipca 2005 r. w sprawie szkolenia i
egzaminowania

osób

mających

dostęp

do

materiałów

wybuchowych

przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 565 z późn. zm.);
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 sierpnia 2010 r. w sprawie
sposobu przechowywania w tymczasowym magazynie materiałów wybuchowych
przeznaczonych do użytku cywilnego lub znalezionych w trakcie oczyszczania
terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 163, poz. 1102);
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- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie sposobu
prowadzenia prac z użyciem materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku
cywilnego oraz podczas oczyszczania terenów (Dz. U. z 2011 r. Nr 42, poz. 216).
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie
szczegółowych zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów (Dz. U. 2006 Nr
58, poz. 405 z późn. zm.)
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów
budowlanych i terenów (Dz. U. 2010 Nr 109, poz. 719 z późn. zm.).
2)

W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, oprócz przepisów prawa

obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca będzie
obowiązany do stosowania i przestrzegania obowiązków i zasad wynikających z
niżej wymienionych dokumentów:
- „Instrukcja ochrony przeciwpożarowej lasu” - wprowadzoną zarządzeniem Nr 81
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 23 grudnia 2019 r.,
5.

Zasady ogólne realizacji przedmiotu zamówienia.
1)

Wykonawca będzie wykonywał przedmiot zamówienia w oparciu o protokół

udostępnienia terenu. Wzór protokołu określa umowa w sprawie zamówienia
publicznego (załącznik nr 9 SWZ).
2)

Wykonawca będzie zobowiązany do uprzątnięcia odpadów po działalności

własnej (śmieci, pustych opakowań, zużytych elementów maszyn, itp.).
6. Wykonawca może powierzyć realizację elementów (części) przedmiotu
zamówienia podwykonawcom. W przypadku zamiaru wykonywania przedmiotu
zamówienia z udziałem podwykonawców - o ile są już znani,

wykonawca

zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie: zakresów rzeczowych, których
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm
podwykonawców. Wskazanie takie należy umieścić na formularzu ofertowym. W
przypadku braku wskazania w ofercie podwykonawstwa, wykonawca będzie mógł
wprowadzić podwykonawcę wyłącznie na warunkach określonych w umowie.
Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy następuje według
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zasad określonych w Pzp, odpowiednich przepisach Kodeksu cywilnego oraz
postanowień Załącznika nr 9 do SWZ – wzór umowy
7. Na podstawie art. 95 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 Pzp zamawiający określa rodzaj
czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę
osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia:
prace z zakresu oczyszczania terenów z materiałów wybuchowych, w tym
ich niszczenia przy użyciu materiałów wybuchowych przeznaczonych do
użytku cywilnego,

ROZDZIAŁ IV
TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA.

1. Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia – od dnia zawarcia umowy.
2. Termin zakończenia realizacji zamówienia - max. do 40 dni kalendarzowych
ROZDZIAŁ V
WSKAZANIE

OSÓB

Z WYKONAWCAMI.

UPRAWNIONYCH
INFORMACJE

ELEKTRONICZNEJ,

PRZY

UŻYCIU

DO

O

KOMUNIKOWANIA

ŚRODKACH

KTÓRYCH

SIĘ

KOMUNIKACJI

ZAMAWIAJĄCY

BĘDZIE

KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ INFORMACJE O WYMAGANIACH
TECHNICZNYCH

I

ORGANIZACYJNYCH

SPORZĄDZANIA,

WYSYŁANIA

I ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ
1. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
1)
w zakresie merytorycznym:
Paweł Derlicki
tel. +48 22 781 60 19 wew. *336,
e-mail: drewnica@warszawa.lasy.gov.pl
Justyna Napiórkowska
tel. +48 22 781 60 19 wew. *333
e-mail: drewnica@warszawa.lasy.gov.pl
2)

w zakresie proceduralnym:
Monika Kot. adres e-mail: drewnica@warszawa.lasy.gov.pl
tel.: + (22)781 62 09
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Anna Smoktunowicz
tel. +48 22 781 60 19 wew. *332,
e-mail: drewnica@warszawa.lasy.gov.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 7.15-15.15, z wyłączeniem dni wolnych od
pracy.
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.
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.
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.
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych
formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi
150 MB.
6. Za

datę

przekazania

oferty,

zawiadomień,

dokumentów

elektronicznych,

oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych
informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
7. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy
składania i wycofania ofert):
1)

W postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia komunikacja
pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie
oświadczeń, wniosków, 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
postępowania wskazanym w SWZ.
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2)

W postępowaniu dopuszcza się komunikację pomiędzy Zamawiającym a
za

Wykonawcami

pomocą

poczty

elektronicznej,

email:

drewnica@warszawa.lasy.gov.pl
3)

Dokumenty
dokumentów

elektroniczne,
lub

oświadczenia

oświadczeń

składane

lub
są

elektroniczne

przez

kopie

Wykonawcę

za

pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki.
4)

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.

(nie

dotyczy

oferty).

Sposób

sporządzenia

dokumentów

elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub
oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu
Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu
sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla
dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z
2020 r. poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju Pracy i
Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków
dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415).
8. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
9. Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia Zamawiającego o wszelkiej
zmianie adresu poczty elektronicznej podanego w ofercie.
10. Zamawiający nie przewiduje możliwości zwołania zebrania Wykonawców w celu
wyjaśnienia treści SWZ.
11. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści
SWZ. Zamawiający niezwłocznie, nie później jednak niż na 2 dni przed upływem
terminu

składania

ofert

udzieli

wyjaśnień,

pod

warunkiem,

że

wniosek

o wyjaśnienie treści SWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż na 4 dni,
przed upływem terminu składania ofert.
12. Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w rozdziale V
pkt 11 SWZ, przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się
wszystkich zainteresowanych Wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do
należytego przygotowania i złożenia ofert.
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13. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania
wniosku o wyjaśnienie treści SWZ, o którym mowa w rozdziale V pkt 11 SWZ. W
przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym
mowa w rozdziale V pkt 11 SWZ, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania
wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert.
14. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia na stronie
internetowej prowadzonego postępowania.
15. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu
składania ofert zmienić treść SWZ. Dokonaną zmianę treści SWZ Zamawiający
udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
16. W przypadku gdy zmiana treści SWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o
zamówieniu,

Zamawiający

przekaże

Biuletynowi

Zamówień

Publicznych

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

ROZDZIAŁ VI
PODSTAWY WYKLUCZENIA ORAZ WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. Z

postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców,

w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art.
108 ust. 1 Pzp oraz w art. 109 ust. 1 pkt 4 Pzp:
Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 Pzp.
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę:
1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art.
258 Kodeksu karnego,
b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub
art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,
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d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w
art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania
stwierdzenia

przestępnego

pochodzenia

pieniędzy

lub

ukrywania

ich

pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,
e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu
karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,
f)

powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa
w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r., poz. 769),

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu
karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego,
przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art.
270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,
h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o
skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym
wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - lub za odpowiedni
czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;
2) 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 rozdziale VI pkt 1 SWZ;
3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed
upływem terminu do składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub
składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami
lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia
publiczne;
5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że
wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie
konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów,
złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
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postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od
siebie;
6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 Pzp, doszło do zakłócenia
konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub
podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że
spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż
przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 4 Pzp.
Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wyklucza także wykonawcę
w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami
zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność
gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji
wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia
tej procedury.
2. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108
ust. 1 pkt 1, 2, 5 Pzp lub 109 ust. 1 pkt 4 Pzp, jeżeli udowodni Zamawiającemu,
że spełnił łącznie przesłanki określone w art. 110 ust. 2 Pzp.
a. Zamawiający oceni, czy podjęte przez Wykonawcę czynności są wystarczające
do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności
czynu Wykonawcy, a jeżeli uzna, że nie są wystarczające, wykluczy
Wykonawcę.
b. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 Pzp.
c. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania,
ofertę Wykonawcy wykluczonego Zamawiający odrzuca.
3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają
warunki, dotyczące:
1) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności
gospodarczej lub zawodowej
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy
spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do prowadzenia określonej
działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.
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2) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy
spełniają warunki, dotyczące posiadania zdolności do występowania w obrocie
gospodarczym. Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.
3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania
warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.
4) Zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli
Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie) należycie wykonał lub wykonuje (przy czym w tym przypadku będzie
liczona wartość zrealizowanej części przedmiotu umowy) co najmniej 1 usługę
(przez usługę rozumie się wykonywanie prac na podstawie 1 umowy) polegającą
na rozpoznaniu i oczyszczeniu saperskim terenu, na kwotę brutto nie mniejszą niż:
50 000 zł.
b) Warunek ten, w zakresie potencjału technicznego, zostanie uznany za spełniony,
jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje minimum 10 sprawnymi wykrywaczami
metalu, które powinny posiadać odpowiednie parametry pozwalające na
wykonanie rozpoznania terenu pod względem zalegających w ziemi metali na
głębokość 0 - 1 m pod powierzchnią terenu, niezależnie od warunków
atmosferycznych i wilgotności gleby.
c) Warunek ten, w zakresie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji
zamówienia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że
dysponuje:
- minimum 10 osobami pełniącymi funkcję pracownik fizyczny – saper,
prowadzącymi prace z zakresu oczyszczania terenów z materiałów wybuchowych,
w tym ich niszczenia przy użyciu materiałów wybuchowych przeznaczonych do
użytku

cywilnego,

posiadającymi

odpowiednie

kwalifikacje

potwierdzone

przygotowaniem zawodowym do wykonywania prac związanych z dostępem do
materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego na stanowiskach
związanych z dostępem do materiałów wybuchowych w zakresie:
prowadzenia prac z zakresu oczyszczania terenów z materiałów wybuchowych, w
tym ich niszczenia przy użyciu materiałów wybuchowych przeznaczonych do
użytku cywilnego, wynikające z Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z
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dnia 4 lipca 2005r. w sprawie szkolenia i egzaminowania osób mających dostęp do
materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 565 z późn. zm.) ze zmianą wynikającą z Rozporządzenia Ministra
Gospodarki z dnia 5 maja 2009r. (Dz. U. z 2009 r. nr 72, poz. 623),
lub
prowadzenia prac przy użyciu materiałów wybuchowych przeznaczonych do
użytku cywilnego poza górnictwem - w przypadku, gdy kwalifikacje, potwierdzone
przygotowaniem zawodowym, uzyskane zostały na podstawie Rozporządzenia
Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 4 lipca 2005 r. w sprawie szkolenia i
egzaminowania

osób

mających

dostęp

do

materiałów

wybuchowych

przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 565 z późn. zm.) tj.
przed zmianą rozporządzenia i są nadal aktualne, co wynika z § 20 ust. 6a
ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do
użytku cywilnego (Dz.U. 2019 poz. 45 z późn. zm.),

- minimum 1 osobą pełniącą funkcję kierownika prac saperskich, która będzie
odpowiedzialna za nadzór nad prowadzeniem prac z zakresu

oczyszczania

terenów z materiałów wybuchowych, w tym ich niszczenia
przy użyciu materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego,
posiadającą:
co najmniej dwuletnie doświadczenie w zakresie nadzoru nad prowadzeniem prac
z zakresu oczyszczania terenów z materiałów wybuchowych, w tym ich niszczenia
przy użyciu materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego,
oraz
odpowiednie

kwalifikacje

potwierdzone

przygotowaniem

zawodowym

do

wykonywania prac związanych z dostępem do materiałów wybuchowych
przeznaczonych do użytku cywilnego na samodzielnych stanowiskach, w tym
stanowiskach nadzoru w zakresie:
prowadzenia prac z zakresu oczyszczania terenów z materiałów wybuchowych, w
tym ich niszczenia przy użyciu materiałów wybuchowych przeznaczonych do
użytku cywilnego, wynikające z Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z
dnia 4 lipca 2005r. w sprawie szkolenia i egzaminowania osób mających dostęp do
materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. U. z 2016 r.,
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poz. 565 z późn. zm.) ze zmianą wynikającą z Rozporządzenia Ministra
Gospodarki z dnia 5 maja 2009r. (Dz. U. z 2009r. nr 72, poz. 623),
lub
prowadzenia prac przy użyciu materiałów wybuchowych przeznaczonych do
użytku cywilnego poza górnictwem w przypadku, gdy kwalifikacje, potwierdzone
przygotowaniem zawodowym, uzyskane zostały na podstawie Rozporządzenia
Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 4 lipca 2005 r. w sprawie szkolenia i
egzaminowania

osób

mających

dostęp

do

materiałów

wybuchowych

przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 565 z późn. zm.) tj.
przed zmianą rozporządzenia i są nadal aktualne, co wynika z § 20 ust. 6a ustawy
z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku
cywilnego (Dz. U. z 2019 r., poz. 45 z późn. zm.).
4. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie
z formułą „spełnia”/„nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach
i oświadczeniach złożonych przez Wykonawców, o których mowa w rozdziale 7.

5. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Żaden z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z
postępowania. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, warunki udziału w postępowaniu określone w rozdziale VI pkt 3 SWZ,
powinni spełniać łącznie wszyscy Wykonawcy. W odniesieniu do warunków dotyczących
wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych
Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W
przypadku, o którym mowa w rozdziale VI pkt 3 ppkt 4) SWZ, Wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego
wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
6. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową Wykonawcy, Zamawiający działając na
podstawie art. 116

ust. 2 PZP może, na każdym etapie postępowania, uznać, że

wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę
sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub
zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć
negatywny wpływ na realizację zamówienia.
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ROZDZIAŁ VII
PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE
WYKAZ

OŚWIADCZEŃ

LUB

DOKUMENTÓW,

POTWIERDZAJĄCYCH

SPEŁNIANIE

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA

1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa w art. 109 ust. 1
pkt 4 Pzp, zamawiający żąda odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego
lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109
ust. 1 pkt 4 Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa w art. 108 ust. 1
Pzp zamawiający nie żąda podmiotowych środków dowodowych.
3. W celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności
technicznej lub zawodowej wiedzy i

doświadczenia Zamawiający przed

udzieleniem zamówienia wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia
wezwania, aktualnych na dzień złożenia:
a) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat od dnia w którym upływa termin
składania ofert,

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym

okresie, wraz z podaniem ich wartości brutto, przedmiotu (opis wykonanych usług),
dat wykonania (dat dziennych rozpoczęcia i zakończenia realizacji) i podmiotów, na
rzecz których usługi zostały wykonane (wzór wykazu wykonanych usług stanowi
załącznik nr 4 do SWZ),
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług, wykonanych
wspólnie z innymi wykonawcami, informacje, o których mowa wyżej dotyczą usług,
w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku
świadczeń powtarzających się lub ciągłych w których wykonaniu bezpośrednio
uczestniczył lub uczestniczy.
b) dowody, że wskazane przez Wykonawcę usługi na potwierdzenie spełnienia
warunku udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej
w zakresie doświadczenia zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
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Dowodami, o których mowa powyżej są referencje bądź inne dokumenty
sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli
z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie
uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.
c) wykaz

osób,

skierowanych

przez

Wykonawcę

do

realizacji

zamówienia

publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz
z informacjami na temat ich doświadczenia i

wykształcenia niezbędnych do

wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie
czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania (wzór wykazu osób
skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia stanowi załącznik
nr 6 do SWZ).
d) wykaz dotyczący rodzaju narzędzi i urządzeń, ich opisu oraz podstawy
dysponowania (wzór wykazu narzędzi i urządzeń stanowi załącznik nr 5 do
SWZ).
3. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli:
- 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, o ile
wykonawca wskazał w oświadczeniu o spełnianiu warunków oraz niepodleganiu
wykluczeniu dane umożliwiające dostęp do tych środków;
- podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada
zakresowi oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu.
4. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych,
które Zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich
prawidłowość i aktualność.
ROZDZIAŁ VIII
DYSPONOWANIE

ZASOBAMI

INNYCH

PODMIOTÓW,

INFORMACJA

DLA

WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
1. Wykonawca

może

w

celu

potwierdzenia

spełniania

warunków

udziału

w postępowaniu, w odniesieniu do zamówienia, lub jego części, polegać na
zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
2. W

odniesieniu

do

warunków

dotyczących

wykształcenia,

kwalifikacji

zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach
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podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają usługi, do
realizacji których te zdolności są wymagane.
3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających
zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia
lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując
zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów; wzór
zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby na potrzeby realizacji zamówienia
stanowi nr załącznik 7 do SWZ.
4. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w rozdziale VIII
pkt

3

SWZ

potwierdza,

że

stosunek

łączący

wykonawcę

z

podmiotami

udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz
określa, w szczególności:
1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów
podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego
wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących
wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których
wskazane zdolności dotyczą.
5. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na
zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie
składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji
podmiotów udostępniających zasoby.
6. Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających
zasoby Zamawiający zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy
wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.
7. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów
udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa
w rozdz. 10 pkt 2 lit. a SWZ także oświadczenie podmiotu udostępniającego
zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz
odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim
wykonawca powołuje się na jego zasoby (załącznik nr 8 do SWZ).
8. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające
zasoby zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez
wykonawcę spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie
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zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w rozdziale
VI pkt 1 i 2 SWZ.
9. Jeżeli zdolności techniczne lub podmiotu udostępniającego zasoby, nie potwierdzają
spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec
tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda od wykonawcy, aby
wykonawca w określonym terminie zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub
podmiotami lub wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Pozostałe

informacje

w

zakresie

dysponowania

zasobami

„podmiotów

trzecich” zawarte są w art. 118 – 123 Pzp.
10. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo
do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
11. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
warunki, określone w rozdziale VI pkt 2 SWZ zostaną spełnione wyłącznie jeżeli co
najmniej jeden z wykonawców spełnia postawione warunki lub wszyscy wykonawcy
łącznie spełniają te warunki. Żaden z wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie
przesłanek z rozdziale VI pkt 1 SWZ.
12. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
oświadczenia, o których mowa w rozdziale X pkt 2 lit. a SWZ, składa każdy
z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz
spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje
spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
13. Oświadczenia

i

dokumenty

potwierdzające

brak

podstaw

do

wykluczenia

z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie.
14. Wykonawcy

wspólnie

ubiegający

się

o

zamówienie

ponoszą

solidarną

odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania.
ROZDZIAŁ IX
INFORMACJE STANOWIĄCE TAJEMNICE PRZEDSIĘBIORSTWA

1.

Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.
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Nadleśnictwo Drewnica
U. z 2020 r. poz. 1913), jeżeli wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji,
zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, które
zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na stronie internetowej
prowadzonego postępowania o:
a)

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

b)
2.

cenach zawartych w ofertach.

Zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (Dz.U. z 2020 r. poz. 1913) przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się
informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne
informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym
zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle
zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o
ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy
zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności.

3.

W przypadku gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu, przekazywane przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych
informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku.

ROZDZIAŁ X
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT ORAZ WYMAGANIA FORMALNE
DOTYCZĄCE SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW
1.

Oferta musi być sporządzona od rygorem nieważności, w formie elektronicznej, w
formacie danych pdf, doc, docx, rtf, xps, xls, xlsx, odt.. Oferta musi być sporządzona
w języku polskim, podpisana przez osobę upoważnioną.

2.

Ofertę należy sporządzić wg wzoru Formularz Ofertowy stanowiącego Załącznik nr 2
do SWZ. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
a. Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie
pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy);

Nadleśnictwo Drewnica, ul. Kolejowa 31, 05-091 Ząbki
tel.:/fax.: +48 22 781-62-09/50, e-mail: drewnica@warszawa.lasy.gov.pl

www.warszawa.lasy.gov.pl/drewnica

Nadleśnictwo Drewnica
b. Dowód wniesienia wadium (oryginał w postaci elektronicznej), jeżeli zostało
wniesione

w

innej

formie

niż

w

pieniądzu

na

rachunek

bankowy

Zamawiającego,
c. Do oferty składanej w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu wykonawca
dołącza oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp. Oświadczenie, o
którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, stanowi dowód potwierdzający brak
podstaw wykluczenia i spełnianie warunków udziału w postępowaniu, na dzień
składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego
podmiotowe

środki

dowodowe.

Wzór

oświadczenia

o

niepodleganiu

wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu stanowi
Załącznik nr 3 do SWZ.
d. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców,
oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, składa każdy z
wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz
spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji w
zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków
udziału w postępowaniu.
e. Wykonawca,

który

polega

na

zdolnościach

lub

sytuacji

podmiotów

udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu
udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów
na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek
dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Zobowiązanie podmiotu
udostępniającego zasoby, przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje
się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub
podpisem

osobistym.

udostępniającego

zasoby

Wzór
na

niewiążący
potrzeby

zobowiązania

realizacji

zamówienia

podmiotu
stanowi

Załącznik nr 7 do SWZ.
f.

Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów
udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym
mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, także oświadczenie podmiotu udostępniającego
zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz
spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim
wykonawca powołuje się na jego zasoby. Wzory oświadczenia podmiotu
udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego

Nadleśnictwo Drewnica, ul. Kolejowa 31, 05-091 Ząbki
tel.:/fax.: +48 22 781-62-09/50, e-mail: drewnica@warszawa.lasy.gov.pl

www.warszawa.lasy.gov.pl/drewnica

Nadleśnictwo Drewnica
podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu stanowią
Załącznik nr 8 do SWZ.
3.

Ofertę oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, składa się, pod
rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

4.

Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 Pzp oraz zobowiązanie
podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 Pzp sporządza
się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346,
568, 695, 1517 i 2320), z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1
Pzp, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.

5.

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany,
wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na
miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna
dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. W formularzu
oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym
prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. Sposób złożenia
oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”,
dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/.”

6.

Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za
pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku”
dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób wycofania
oferty został opisany w „Instrukcji użytkownika” dostępnej na miniPortalu. Wykonawca
po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani
wycofać złożonej oferty

7.

Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania
wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji wykonawcy określoną w rejestrze lub
innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej wykonawcy albo przez
upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy. W celu potwierdzenia, że osoba
działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania,
zamawiający żąda od wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru
Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego
właściwego rejestru.

8.

Zasady składania ofert przy użyciu środków komunikacji elektronicznej:
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a. Wykonawca chcąc złożyć ofertę przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
musi posiadać konto na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej
(ePUAP). Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy:
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku.
b. 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 https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx
c.

oraz

Regulaminie

ePUAP

Wykonawca

klienta/regulamin

jest

https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefazobowiązany

do

zaakceptowania

ww.

Regulaminów.
d. Maksymalny rozmiar plików ofert przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych
formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku wynosi 150 MB.
9.

Link do postępowania, identyfikator postępowania generowany przez miniPortal (ID
postępowania) oraz klucz publiczny do szyfrowania ofert można wyszukać na Liście
wszystkich postępowań klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony
głównej z zakładki Postępowania na miniPortalu.

10. Przed upływem terminu składania ofert, wykonawca może wprowadzić zmiany do
złożonej oferty lub wycofać ofertę. W tym celu należy w systemie Platformy kliknąć
przycisk „Wycofaj ofertę”. Zmiana oferty następuje poprzez wycofanie oferty oraz jej
ponowne złożenie.
11. Podmiotowe środki dowodowe lub inne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające
umocowanie do reprezentowania, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz
z tłumaczeniem na język polski.
12. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności
z przygotowaniem

i

złożeniem

oferty

ponosi

wykonawca

składający

ofertę.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

ROZDZIAŁ XI
WADIUM
1. Przystępując do postępowania wykonawca jest obowiązany w terminie do dnia:
23.08.2021r. do godz. 10:00 (przed upływem terminu składania ofert) wnieść
wadium w wysokości: 3500,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset, 00/100).
2. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku
następujących formach:
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a. pieniądzu, płatne przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w
banku PKO BP nr rachunku: 56 1020 1042 0000 8002 0009 4441
z dopiskiem: wadium na zabezpieczenie oferty w postępowaniu na
„Rozpoznanie i oczyszczenie saperskie terenu w Nadleśnictwie
Drewnica w roku 2021, ZG.270.2.2021” (Wadium wnoszone w pieniądzu
uważa się za wniesione skutecznie wówczas, gdy przed upływem terminu
składania ofert nastąpi uznanie rachunku Zamawiającego)
b. gwarancjach bankowych;
c. gwarancjach ubezpieczeniowych;
d. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5
pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa
w rozdz. 11 pkt 2 lit. b – d, wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał
gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej wraz z ofertą.
4. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi spełniać co najmniej
poniższe wymagania:
a. musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę
wadium przez Wykonawcę określone w Pzp,
b. z treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty
całej kwoty wadium;
c. powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
d. termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż
termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą
jest dzień składania ofert);
e. beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest zamawiający;
f.

w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
(art. 58 Pzp), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała
swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej
treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia (konsorcjum);

5. Wszystkie dokumenty, potwierdzające wniesienie wadium muszą zawierać znak
i/lub

nazwę

postępowania,

którego

dotyczą

oraz

prawidłową

nazwę

zamawiającego.
6. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 Pzp.
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ROZDZIAŁ XII
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1.

Wykonawca będzie związany złożoną Ofertą do dnia 21.09.2021 r.

2.

W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu
związania ofertą, Zamawiający przed upływem tego terminu zwróci się jednokrotnie
do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o
wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.

ROZDZIAŁ XIII
SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1.

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformy miniportal do dnia 23.08.2021 godz.
10:00.

2.

Otwarcie nastąpi w dniu 23.08.2021 r. o godz. 11:00

3.

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

4.

W przypadku awarii elektronicznego systemu używanego do otwarcia ofert, która
powoduje

brak

możliwości

otwarcia

ofert

w

terminie

określonym

przez

Zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii. Oferty
dostarczone po wyznaczonym terminie zostaną odrzucone.
5.

Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający udostępnia na stronie internetowej
prowadzonego postępowania informacje o:
a. nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej
działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których
oferty zostały otwarte;
b. cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

6.

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

7.

Treść oferty musi być zgodna z wymaganiami Zamawiającego określonymi w
niniejszej SWZ.

8.

Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił
wzory w formie formularzy, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami (patrz
załączniki do SWZ).

Nadleśnictwo Drewnica, ul. Kolejowa 31, 05-091 Ząbki
tel.:/fax.: +48 22 781-62-09/50, e-mail: drewnica@warszawa.lasy.gov.pl

www.warszawa.lasy.gov.pl/drewnica

Nadleśnictwo Drewnica
9.

Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona
w języku polskim i złożona pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w
postaci elektronicznej, za pośrednictwem miniportalu oraz podpisana kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

10. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej
prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
ROZDZIAŁ XIV
SPOSÓB OBLICZENIA CENY

1.

Wykonawca podaje cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia w ofercie; cena
powinna być wyrażona w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku.

2.

Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją
przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz istotnymi
postanowieniami umowy określonymi w niniejszej SWZ.

3.

Cena podana w ofercie jest ceną ostateczną, niepodlegającą negocjacji.

4.

Cenę oferty należy obliczyć przy zachowaniu następujących założeń:
1) cena, o której mowa w rozdziale XIV pkt 1 SWZ musi zawierać wszystkie
koszty związane z realizacją zamówienia, wynikające wprost z Opisu
Przedmiotu Zamówienia, jak również inne koszty wynikające z umowy,
2) ewentualne

upusty

muszą

już

być

zawarte

w

wyliczonych

cenach

jednostkowych, jak również w ogólnej cenie oferty,
3)

rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawca będą prowadzone
w złotych polskich.

5.

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

6.

Jeżeli

wykonawca

składa

ofertę,

której

wybór

prowadziłby

do

powstania

u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.), dla celów
zastosowania kryterium ceny Zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie
ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć.
7.

W przypadku, o którym mowa w rozdziale XIV pkt 6 SWZ Wykonawca w ofercie, ma
obowiązek:
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1) poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do
powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego;
2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie
będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;
3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym
zamawiającego, bez kwoty podatku;
4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy,
będzie miała zastosowanie.
ROZDZIAŁ XV
KRYTERIA OCENY OFERT, WAGI KRYTERIÓW, SPOSÓB OCENY OFERT
1. Przy

wyborze

najkorzystniejszej

oferty

Zamawiający

będzie

się

kierował

następującymi kryteriami oceny ofert:
1) Cena

– 60 %,

2) Przyśpieszony termin wykonania zamówienia – 30 dni od zawarcia umowy

– 20 %,

3) Samodzielna realizacja kluczowych elementów zamówienia

– 20 %,

2. W ramach kryterium „Cena” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu
wzoru:
Cn
C = -------100 pkt x 60 %
Co
gdzie:
C – liczba punktów w ramach kryterium „Cena”,
Cn - najniższa cena spośród ofert ocenianych
Co - cena oferty ocenianej
Ocenie w ramach kryterium „Cena” podlegać będzie cena łączna brutto podana w
formularzu oferty (załącznik nr 2 do SWZ).
3. W ramach kryterium „Przyśpieszony termin wykonania zamówienia – 30 dni od
zawarcia umowy” oceniane będzie przyjęcie przez Wykonawcę zobowiązania
umownego do wykonywania zamówienia w przyśpieszonym w stosunku do
wymienionego w rozdziale IV SWZ terminu, w ciągu 30 dni od daty zawarcia Umowy.
Wykonawca zamieści informację o przyjęciu na siebie powyższego zobowiązania w
formularzu oferty (załącznik nr 2 do SWZ). Brak wskazania w formularzu oferty
przyjęcia przez Wykonawcę zobowiązania, o którym mowa w zdaniu poprzednim
będzie uznawane jako nieprzyjęcie takiego zobowiązania, a oferta uzyska 0 pkt w
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ramach niniejszego kryterium oceny ofert. Oferta Wykonawcy, który zaciągnie takie
zobowiązanie otrzyma - 20 pkt.
Oferta Wykonawcy z terminem realizacji przedmiotu zamówienia powyżej 40 dni
kalendarzowych, liczonych od dnia podpisania umowy, zostanie odrzucona.
4. W ramach kryterium „Samodzielna realizacja kluczowych elementów zamówienia”
oceniane

będzie

przyjęcie

przez Wykonawcę

zobowiązania

umownego

do

wykonywania kluczowych elementów zamówienia, samodzielnie przez Wykonawcę
składającego ofertę, tj. bez udziału podwykonawców / podmiotów trzecich. Zasady
realizacji tego zobowiązania oraz zasady odpowiedzialności za jego niewykonanie
zostały opisane we wzorze umowy (stanowiącym załącznik nr 9 do SWZ). We
wzorze umowy zobowiązanie do wykonywania kluczowych elementów zamówienia
samodzielnie przez Wykonawcę składającego ofertę jest określane jako „Obowiązek
Samodzielnej Realizacji”.
Kluczowym elementem zamówienia są czynności oczyszczania saperskiego
powierzchni.
Wykonawca zamieści informację o przyjęciu na siebie zobowiązania umownego do
samodzielnej realizacji kluczowych części zamówienia w formularzu oferty (załącznik
nr 2 do SWZ). Brak wskazania w formularzu oferty przyjęcia przez Wykonawcę
zobowiązania, o którym mowa w zdaniu poprzednim będzie uznawane jako
nieprzyjęcie takiego zobowiązania, a oferta uzyska 0 pkt w ramach niniejszego
kryterium oceny ofert. Oferta Wykonawcy, który zaciągnie takie zobowiązanie
otrzyma - 20 pkt.
5. Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników oceny oferty do dwóch miejsc po
przecinku.
6. Zamawiający wybiera

ofertę najkorzystniejszą spośród ofert nieodrzuconych

wyłącznie na podstawie kryteriów oceny ofert, przez co należy rozumieć ofertę, która
przedstawia najkorzystniejszy bilans kryteriów opisanych w SWZ.
7. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej
ofert przedstawia taki sam bilans ceny oraz kryterium terminu, Zamawiający wybiera
spośród tych ofert ofertę z najniższą ceną.
8. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa rozdziale XV pkt
6., Zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie
określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.
Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen wyższych niż
zaoferowane w uprzednio złożonych ofertach.
9. Zamawiający poprawi w ofercie:
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a) oczywiste omyłki pisarskie,
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek,
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia,
niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając
o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
10. Jeżeli zaoferowana cena, lub jej istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w
stosunku do przedmiotu zamówienia lub budzą wątpliwości zamawiającego co do
możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi
w dokumentach zamówienia lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający
zażąda od wykonawcy wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia
ceny, lub jej istotnych części składowych. Wyjaśnienia mogą dotyczyć zagadnień
wskazanych w art. 224 ust. 3 Pzp.
11. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na
wykonawcy.
12. Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień w wyznaczonym
terminie, lub jeżeli złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie uzasadniają podanej w
ofercie ceny.
13. Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta, która uzyska największą sumę
punktów uzyskanych w ww. kryteriach oceny ofert. Oferta może uzyskać
maksymalnie 100 punktów.
ROZDZIAŁ XVI
FORMALNOŚCI, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY
W CELU ZAWARCIA UMOWY
1. Zamawiający zawrze umowę z wykonawcą którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza. Przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego,
wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest
dopełnić następujących formalności - przedłożyć Zamawiającemu:
a. wskazanie osób umocowanych do zawarcia umowy oraz złożenie oryginałów
pełnomocnictw lub poświadczonych notarialnie za zgodność z oryginałem kopii
pełnomocnictw, lub sporządzonych przez notariusza odpisów, lub wyciągów
z pełnomocnictw,

lub

kopii

pełnomocnictw

poświadczonych

za

zgodność

z oryginałem przez mocodawcę - o ile do zawarcia umowy przez wskazaną osobę
wymagane będzie pełnomocnictwo;
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b. umowę konsorcjum, jeżeli zamówienie będzie realizowane przez wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
c. zaświadczenia o przygotowaniu zawodowym do wykonywania prac związanych z
dostępem do materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego na
stanowiskach związanych z dostępem do materiałów wybuchowych dla osób
wskazanych w Załączniku nr 6 do SWZ ;
d. polisę od odpowiedzialności cywilnej określoną we wzorze umowy w sprawie
zamówienia publicznego (załącznik nr 9 do SWZ);
e. W celu weryfikacji zatrudniania, przez Wykonawcę lub podwykonawcę, na
podstawie umowy o pracę, osób pełniących funkcję pracownik fizyczny – saper
(wskazanych w Załączniku nr 6 do SWZ), wykonujących wskazane przez
zamawiającego czynności, z zakresu oczyszczania terenów z materiałów
wybuchowych, w tym ich niszczenia przy użyciu materiałów wybuchowych
przeznaczonych do użytku cywilnego, zamawiający będzie żądać od wykonawcy,
w terminie określonym w wezwaniu, złożenia:


oświadczenia zatrudnionego pracownika,



oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o pracę,



poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego
pracownika,
innych dokumentów



zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko
zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i
zakres obowiązków pracownika.
W ramach uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez
Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 95 ust. 2 pkt 3 Pzp, zamawiający
może żądać od wykonawcy, w terminie określonym w wezwaniu:



wyjaśnień w przypadku wątpliwości dotyczących oświadczeń i dokumentów, o
których mowa powyżej,
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przeprowadzania kontroli na miejscu realizacji usługi w celu weryfikacji
zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę
osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności, o których mowa w
rozdziale 3 pkt. 7,



przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii oświadczeń lub
dokumentów, o których mowa w rozdziale XVI pkt. 1 lit. e, gdy złożona kopia jest
nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie, żądanych przez
Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w ust. 2,
traktowane będzie jak niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane
w ust. 1 czynności.
Wielokrotne naruszanie przez Wykonawcę jego obowiązków, o których mowa
w rozdziale XVI pkt. 1 lit. e, może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy,
z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

2. Niedopełnienie wskazanych formalności będzie traktowane jako uchylanie się przez
Wykonawcę od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. W dniu zawarcia umowy, w przypadku, gdy zamówienie realizują wykonawcy, którzy
wspólnie ubiegali się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) jeden z wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi zostać wyznaczony jako
wykonawca kierujący (lider), upoważniony do zaciągania zobowiązań, otrzymywania
poleceń oraz instrukcji dla i w imieniu każdego, jak też dla wszystkich wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Lider odpowiada również za
wskazanie jednego z członków konsorcjum jako odpowiedzialnego za przyjmowanie
zleceń, odbioru prac oraz ich rozliczania, w tym wystawiania faktur.
4. Wszelkie istotne dla stron postanowienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik
nr 9 do SWZ. 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.
5. Umowa zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą w terminach określonych w Pzp
Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie
wskazanym przez Zamawiającego.
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6. Wybrany Wykonawca ma obowiązek zawrzeć Umowę, której warunki określono we
wzorze Umowy.
ROZDZIAŁ XVII
WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Zamawiający

nie

wymaga

od

wykonawcy,

którego

oferta

została

uznana

za

najkorzystniejszą, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.
ROZDZIAŁ XVII
ŚRODKI ODWOŁAWCZE

1.

W niniejszym postępowaniu przysługują środki ochrony prawnej – odwołanie
składane do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej oraz skarga składana za
pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego.

2.

Odwołanie przysługuje na:
a. niezgodną

z

postępowaniu

przepisami
o

ustawy

udzielenie

czynność

zamówienia,

o

zamawiającego,
zawarcie

umowy

podjętą

w

ramowej,

dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub
konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy;
b. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie
umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania
wykonawców lub konkursie, do której zamawiający był obowiązany na podstawie
ustawy;
c. zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub
zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego
obowiązany.
3.

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

4.

Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia
doręczenia

orzeczenia

Izby

lub

postanowienia

Prezesa

Izby,

przesyłając

jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej
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operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo
pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.
5.

Szczegółowe zasady i terminy wnoszenia środków ochrony prawnej określone zostały
w art. 505 – 590 ustawy Prawo zamówień publicznych.

ROZDZIAŁ XIX
KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 ROZPORZĄDZENIA RODO
W związku ze stosowaniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
ochrony danych osobowych, Nadleśnictwo Drewnica przedstawia informację wymaganą
Rozporządzeniem dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Podstawa prawna Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz.U. UE L.2016.119.1
z dnia 4 maja 2016 r. (dalej: „RODO”).
1.

Administrator danych osobowych Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest
Nadleśnictwo Drewnica, adres: 05-091 Ząbki, ul. Kolejowa 31, NIP 125-00-01-432
(dalej: Nadleśnictwo), strona internetowa: www.drewnica.warszawa.lasy.gov.pl. W
sprawie danych osobowych może Pan/Pani skontaktować się na piśmie – pod
wskazany wyżej adres Nadleśnictwa, drogą elektroniczną pod adres elektroniczny:
drewnica@warszawa.lasy.gov.pl lub telefonicznie dzwoniąc pod numer telefonu 22781-62-09

2.

Z Inspektorem ochrony danych w Nadleśnictwie Drewnica można skontaktować się
poprzez e-mail: drewnica@iod.expert

3.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w
celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego.

4.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 Pzp.

5.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Pzp przez
okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas
trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania
umowy;
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6.

Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Pzp, związanym
z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

7.

W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.

8.

Posiada Pani/Pan:
a. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie
administratora
zobowiązana

niewspółmiernie
do

wskazania

dużego

wysiłku

dodatkowych

może

informacji

zostać

mających

Pani/Pan
na

celu

sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub
daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych
(skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień
umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać
integralności protokołu oraz jego załączników);
c. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których
mowa w art. 18 ust. 2 RODO (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);
d. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących
narusza przepisy RODO;
9.

nie przysługuje Pani/Panu:
a. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych;
b. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 10. przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do
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organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych
osobowych przez administratora.
ROZDZIAŁ XX
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SWZ mają zastosowanie przepisy
Pzp, aktów wykonawczych do Pzp.
2. Możliwości zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego określone są we
wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 9 do SWZ.
3. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem
aukcji elektronicznej.
ROZDZIAŁ XXI
ZAŁĄCZNIKI DO SWZ:

1.

Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia;

2.

Załącznik nr 2 – formularz oferty;

3.

Załącznik nr 3 – oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu i
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;

4.

Załącznik nr 4 - wykaz usług wykonanych;

5.

Załącznik nr 5 – wykaz narzędzi i urządzeń;

6.

Załącznik nr 6 - wykaz osób skierowanych przez do realizacji zamówienia
publicznego;

7.

Załącznik nr 7 - zobowiązanie o oddania wykonawcy do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia;

8.

Załącznik nr 8 - oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby, składane
na podstawie art. 125 ust. 5 PZP.

9.

Załącznik nr 9 do SWZ – wzór umowy.
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ZG. 270.2.2021
Załącznik nr 1 do SWZ i Umowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Spis treści
1. LOKALIZACJA
2. ZAKRES PRAC
3. REALIZACJA PRAC
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Udostępnienie terenów i ich zabezpieczenie

3.2

Metodyka pracy

3.3

Zagospodarowanie znalezionych przedmiotów

3.4

Detonacja w miejscu znalezienia

3.5

Postępowanie w przypadku:
3.5.1

Znalezienia innych niż przewidziane w Umowie przedmiotów niebezpiecznych
pochodzenia wojskowego

3.5.2

Znalezienia przedmiotów stanowiących wartość zabytkową oraz stanowisk
archeologicznych

3.5.3. Odnalezienia szczątków ludzkich
3.5.4

Odkrycia stanowisk gatunków chronionych

3.5.5

Znalezienia innych przedmiotów.

3.6

Kontrola jakości wykonywanych prac

3.7

Dokumentowanie prac

3.8

Porządkowanie terenu po wykonanych pracach

3.9

Odbiór prac i terenu

1. LOKALIZACJA
Lokalizacja: Nadleśnictwo Drewnica, wg poniższego zestawienia:
Powierzchnia
rozpoznania i
oczyszczenia
saperskiego

Adres leśny
Łęka
17-03-3-08-187 -f -00
17-03-3-08-218 -b -01
17-03-3-08-97 -d -00
Leśniakowizna
17-03-3-09-40 -c -00
17-03-3-09-79 -a -00
17-03-3-09-79 -d -00
Wola Grzybowska
17-03-3-10-228 -c -01
17-03-3-10-228 -g -01
17-03-3-10-228 -h -01
17-03-3-10-228 -j -01
17-03-3-10-228 -k -01
17-03-3-10-229 -c -01
17-03-3-10-229 -d -01
17-03-3-10-229 -f -01
17-03-3-10-229 -g -00
17-03-3-10-229 -i -01
17-03-3-10-229 -i -99
17-03-3-10-246 -d -00
Rembertów
17-03-3-11-126 -c -01
17-03-3-11-126 -g -01
17-03-3-11-127 -a -00
17-03-3-11-128 -b -00
17-03-3-11-128 -c -00
17-03-3-11-166 -b -00
17-03-3-11-251 -i -00
17-03-3-11-253 -d -00
17-03-3-11-271 -c -01
17-03-3-11-271 -g -01
17-03-3-11-271 -j -00
17-03-3-11-282 -g -00
17-03-3-11-282 -k -00
17-03-3-11-83 -a -01

HA
HA
HA

0,89
2,26
0,72

HA
HA
HA

2,33
0,62
0,49

HA
HA
HA
HA
HA
HA
HA
HA
HA
HA
HA
HA

0,56
0,10
1,30
0,67
0,02
0,16
0,61
0,27
0,44
0,34
0,20
1,88

HA
HA
HA
HA
HA
HA
HA
HA
HA
HA
HA
HA
HA
HA

0,49
2,29
0,87
0,80
0,67
0,82
0,75
1,00
0,36
1,13
0,90
1,72
0,71
3,62
29,99

RAZEM

2. ZAKRES PRAC
2.1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac saperskich polegających na wykryciu,
usunięciu i zniszczeniu:


niewybuchów,



niewypałów,



amunicji,



pozostałości i części po niewybuchach, niewypałach i amunicji;



innych przedmiotów wybuchowych oraz pozostałości i części po nich,

2.2 Przedmiotem zamówienia jest także wykonanie prac polegających na wykryciu i
usunięciu innych przedmiotów metalowych, które będą utrudniać lub ograniczać
wykonywanie prac w zakresie zagospodarowania terenu (za przedmiot, który może
utrudniać lub ograniczać wykonywanie prac w zakresie zagospodarowania uznaje się
przedmiot o średnicy powyżej 2 cm i długości powyżej 20 cm) lub stanowić będą
zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi bądź dla środowiska i wód gruntowych.
2.3 Zakres prac obejmuje prace saperskie polegające na rozpoznaniu oraz oczyszczeniu
gruntu w zakresie wymienionym w pkt 2 niniejszego załącznika na powierzchni oraz na
głębokość od poziomu 0 cm do 100 cm głębokości. W przypadku jeśli wykryty w czasie
rozpoznania obiekt zalega na głębokości większej niż 100 cm, jednak jego część
zalega na głębokości do 100 cm, Wykonawca zobowiązany jest oczyścić grunty także
z tego obiektu.
2.4 Przedmiotem zamówienia jest również uprzątnięcie terenu po wykonanych pracach.

3. REALIZACJA PRAC
3.1 Udostępnienie terenów i ich zabezpieczenie
Przed rozpoczęciem prac Zamawiający udostępni Wykonawcy teren, przekaże również mapę
sytuacyjną terenu objętego przedmiotem zamówienia. Udostępnienie terenu nastąpi zgodnie
z zapisami umowy oraz na podstawie protokołu udostępnienia terenu, którego wzór stanowi
Załącznik nr 3 do Umowy. Dokładne wytyczenie terenu prac spoczywa po stronie Wykonawcy
przy udziale pracownika Zamawiającego. Oznaczenie i zabezpieczenie terenu w trakcie prac
leży po stronie Wykonawcy.
3.2 Metodyka pracy
Wykonawca przed rozpoczęciem prac jest zobowiązany jest do opracowania dokumentacji
techniczno-organizacyjnej zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18
lutego 2011 r. w sprawie sposobu prowadzenia prac z użyciem materiałów wybuchowych

przeznaczonych do użytku cywilnego oraz podczas oczyszczania terenów oraz zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 16 sierpnia 2010 r. w sprawie przechowywania
w tymczasowym magazynie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego
lub znalezionych w trakcie oczyszczania terenów.
3.3 Zagospodarowanie znalezionych przedmiotów
Wykonawca jest zobowiązany do zagospodarowania, tj. przewiezienia i zniszczenia
odnalezionych przedmiotów wskazanych w pkt. 2.1, we własnym zakresie. Zamawiający nie
wyznacza na swoim terenie miejsca do niszczenia przedmiotów wskazanych w pkt. 2.1.
3.4 Detonacja w miejscu znalezienia
W szczególnych przypadkach dopuszczana jest detonacja przedmiotów w miejscu ich
znalezienia. Jest to możliwe jedynie w przypadku, w którym podjęcie przedmiotu stanowi
realne zagrożenie dla zdrowia i życia osób pracujących przy oczyszczaniu terenu oraz osób
postronnych, gdyż zachodzi duże prawdopodobieństwo eksplozji w czasie podejmowania.
Zagrożenie to jest spowodowane złym stanem zachowania przedmiotu (np. przerdzewienie,
niedające się usunąć uzbrojenie zapalnika, którego poruszenie grozi niekontrolowaną
eksplozją itp.). Wykonawca zobowiązany jest wstrzymać prace oraz powiadomić
Zamawiającego o potrzebie detonacji w miejscu znalezienia, a znaleziony obiekt zabezpieczyć
w sposób uniemożliwiający jego niekontrolowaną detonację oraz podjęcie przedmiotu przez
osoby trzecie. Miejsce po detonacji należy uporządkować po zakończeniu prac. Za ewentualne
szkody powstałe w wyniku detonacji odpowiada Wykonawca.
3.5 Postępowanie w przypadku:
3.5.1

Znalezienia innych niż przewidziane w Umowie przedmiotów niebezpiecznych
pochodzenia wojskowego

W przypadku znalezienia innych niż przewidziane w Opisie przedmiotu zamówienia
niebezpiecznych przedmiotów pochodzenia wojskowego (np. zbiorników z gazem lub paliwem
itp.) Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć teren oraz niezwłocznie poinformować o
fakcie znalezienia Zamawiającego, a jeśli znaleziony przedmiot stanowi zagrożenie dla osób
także odpowiednie służby (m.in. Policję oraz Straż Pożarną). Odpowiednie zabezpieczenie
i oznakowanie terenu, na którym zlokalizowany jest inny przedmiot niebezpieczny
pochodzenia wojskowego należy do obowiązków Wykonawcy, natomiast w przypadku
konieczności dozorowania miejsca jest to obowiązkiem Zamawiającego. Zamawiający w ciągu
10 dni poinformuje Wykonawcę o decyzji dotyczącej usunięcia lub pozostawienia tych
przedmiotów bez podejmowania. W przypadku gdy Zamawiający zdecyduje o nie
podejmowaniu tych przedmiotów, obowiązkiem Wykonawcy jest ich zabezpieczenie bez
podejmowania (np. zakopanie) a tereny, na których są one zlokalizowane zostają wyłączone

z dalszych prac. Jeśli Zamawiający zdecyduje o podjęciu i utylizacji tych przedmiotów
ewentualne prace związane z ich podjęciem zostaną określone na podstawie odrębnej umowy.
3.5.2

Znalezienia przedmiotów stanowiących wartość zabytkową oraz stanowisk
archeologicznych

Zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami: „kto w czasie robót
budowlanych lub ziemnych odkrył przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on
zabytkiem, jest obowiązany:


wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot;



zabezpieczyć, przy użyciu dostępnych środków, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia;



niezwłocznie zawiadomić o tym właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków,
a jeśli nie jest to możliwe, właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta)”.

Działania rozpoznania i oczyszczenia saperskiego terenów prowadzone będą na obszarach,
na których istnieje prawdopodobieństwo znalezienia przedmiotów o walorach zabytkowych –
tzw. zabytków ruchomych oraz zlokalizowania stanowisk archeologicznych.
3.5.3

Odnalezienia szczątków ludzkich

Istnieje prawdopodobieństwo znalezienia w trakcie prac rozpoznania i oczyszczenia
saperskiego szczątków ludzkich. Każdorazowo w takim przypadku do obowiązków
Wykonawcy należy powiadomienie Policji oraz Zamawiającego. Prace w miejscu znalezienia
szczątków ludzkich należy bezzwłocznie przerwać a wznowić je można po dokonaniu
czynności wyjaśniających przez Policę i usunięciu szczątków ludzkich.
3.5.4

Odkrycia stanowisk gatunków chronionych

W przypadku odnalezienia podczas prowadzenia prac stanowisk gatunków chronionych
Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego i wstrzymać prace na danym
terenie do czasu uzyskania przez Zamawiającego zgody RDOŚ na realizację działań na tym
terenie. W przypadku braku zgody RDOŚ tereny te zostaną wyłączone z prac.
3.5.5

Postępowania w przypadku znalezienia innych przedmiotów.

W przypadku znalezienia podczas prowadzonych prac innych przedmiotów metalowych,
których usunięcie nie jest możliwe lub wymaga znacznych nakładów pracy (np. fragmenty
zbrojonego betonu), należy je rozpoznać opisać, oznaczyć ich lokalizację na mapie i uzyskać
pisemną akceptację Zamawiającego do ich pozostawienia w miejscu znalezienia. Przedmioty
te nie mogą utrudniać lub ograniczać wykonywania prac w zakresie zagospodarowania terenu
i nie mogą stanowić zagrożenia dla środowiska lub wód gruntowych.
3.6 Kontrola jakości wykonywanych prac

Przed przystąpieniem do prac, w ich trakcie oraz także po zakończeniu prac Wykonawca jest
zobowiązany do poddania się kontroli ze strony Zamawiającego, który w tym celu wyłoni
Zespół Nadzorujący Prawidłowość Wykonywanych Prac. Kontrole mogą być prowadzone
zarówno z zachowaniem uprzedzenia o ich realizacji jak i bez uprzedzenia. Kontrolowane
mogą być m.in. wszystkie aspekty realizacji przez Wykonawcę prac, dokumentacja dotycząca
realizacji prac, posiadanie i używanie zadeklarowanego sprzętu, posiadanie odpowiedniego
wykształcenia oraz uprawnień przez pracowników Wykonawcy.
3.7 Dokumentowanie prac
Wykonawca zobowiązany jest do dokumentowania prowadzonych prac.
Dokumentacja powinna minimalnie zawierać:
3.7.1

zakres powierzchniowy terenów na których przeprowadzono rozpoznanie
i oczyszczenie saperskie, na podstawie map przekazanych przez Zamawiającego,

3.7.2

liczbę, rodzaj oraz wskazanie miejsca podjęcia przedmiotów, oraz dokumentację
fotograficzną każdego z rodzaju znalezionych przedmiotów,

3.7.3

osoby (imię, nazwisko) wykonujące prace na poszczególnych obszarach
(z uwzględnieniem wyznaczonych zgodnie z metodyką prac pasów roboczych oraz
osób, które je oczyszczały),

3.7.4

mapy/szkice poglądowe możliwie dokładnie obrazujące miejsce

znalezionych

przedmiotów oraz obiektów o których mowa w pkt. 3.5.2 (możliwie z określeniem
współrzędnych położenia - GPS),
3.7.5

wszystkie wystawione w trakcie realizacji prac protokoły, zezwolenia, uzgodnienia
itp.

3.8 Porządkowanie terenu po wykonanych pracach
Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu po wykonanych pracach. Należy
zakopać wszystkie wykopy powstałe w wyniku podejmowania przedmiotów, o których mowa
w pkt 2 niniejszego opisu, wyrównać teren oraz usunąć i odpowiednio zagospodarować
wszystkie podjęte przedmioty w tym podjęty złom i inne odpady. Należy także uporządkować
teren po detonacji tj. sprawdzić go pod kątem przedmiotów, które nie uległy detonacji oraz
usunąć wszystkie pozostałości po detonowanych przedmiotach, zakopać powstały dół i
wyrównać powierzchnię.
3.9 Odbiór prac i terenu
W trakcie odbiorów zgłoszonych przez Wykonawcę prac obowiązują następujące zasady:

1. Prace uważa się za zrealizowane zgodnie z umową jeżeli w czasie kontroli nie dojdzie
do wykrycia na powierzchni gruntu i do głębokości określonej w umowie żadnego z
przedmiotów, określonych w pkt. 2 ppkt. 2.1 i 2.2 niniejszego załącznika.
2. Fakt występowania na kontrolowanej powierzchni przedmiotów określonych w pkt.
3.5.1 oraz 3.5.5 niniejszego załącznika odnotowuje się w sporządzanych protokołach.
Występowanie tych przedmiotów nie ma wpływu na ocenę realizacji prac.
Przekazanie zamawiającemu oczyszczonych terenów po zakończeniu prac następuje po
uprzedniej weryfikacji prawidłowości wykonanych prac na podstawie protokołu zdawczoodbiorczego podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli obu stron oraz Zespołu
Nadzorującego Prawidłowość Wykonanych Prac (firmy weryfikującej jakość wykonanych
prac). Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego stanowi Załącznik nr 4 do Umowy.

ZG.270.2.2021

Załącznik nr 2 do SWZ i Umowy

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(Nazwa i adres wykonawcy, NIP, adres poczty
elektronicznej, adres skrzynki ePUAP )

reprezentowany przez:
……………………………………………………..…………………………………………………

FORMULARZ OFERTY
Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
Nadleśnictwo Drewnica
ul. Kolejowa 31
05-91 Ząbki

Odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu, w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego

prowadzonym

w

trybie

podstawowym

bez

negocjacji

o

nazwie

„Rozpoznanie i oczyszczenie saperskie terenu w Nadleśnictwie Drewnica w roku 2021",
nr postępowania ZG.270.2.2021, składam niniejszym ofertę na to zamówienie:
1.

Za wykonanie przedmiotu zamówienia oferujemy następującą cenę:
brutto…………………………………………………………………………………….PLN
(słownie:…………………………………………………………………………………)

w tym:
netto …………………………………….………………………………….………….. PLN
(słownie: ……………………………………………………………..…………………);
kwota podatku VAT …………………………………………………………….……. PLN
(słownie: …………………………………………………………………….....……. złotych);
stawka podatku VAT …………… % (słownie: ………………..……….………. procent).

Cena

jednostkowa

za

wykonanie

rozpoznania

i

oczyszczenia

saperskiego

1 ha powierzchni:
netto …………………………………………………………………………………….PLN
(słownie: …………………………………………………………………………….. złotych).

Termin płatności faktury wynosi 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego

2.

prawidłowo wystawionej faktury.

Zobowiązanie / Brak zobowiązania do przyśpieszenia terminu wykonania umowy.

3.

Oświadczam, że wykonawca wykona przedmiot zamówienia w terminie, liczonym w
dniach kalendarzowych, nie przekraczającym (wybrany termin zaznaczyć znakiem
„x”):

40 dni od dnia podpisania umowy

30 dni od dnia podpisania umowy

Zobowiązanie / Brak zobowiązania do samodzielnej realizacji kluczowych
elementów zamówienia.

4.

Oświadczam, że kluczowe elementy zamówienia wykonawca zrealizuje (wybrane
zaznaczyć znakiem „x”):
Samodzielnie
Niesamodzielnie

Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę, w ofercie, części zamówienia, których
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz podania nazw ewentualnych
podwykonawców, jeżeli są już znani (wybrane zaznaczyć znakiem „x”):

5.

Oświadczam, że wykonawca nie zamierza powierzyć wykonania
części zamówienia podwykonawcom
Oświadczam, że wykonawca zamierza powierzyć wykonania
części zamówienia podwykonawcom, zgodnie z tabelą poniżej

Wskazanie części zamówienia, których
Lp.

1.
2.

wykonanie wykonawca zamierza
powierzyć podwykonawcom

Nazwy ewentualnych podwykonawców,
jeżeli są już znani

6.

Oświadczam, że przedmiot zamówienia publicznego wykonawca wykona w terminie i
zgodnie z warunkami określonymi w SWZ.

7.

Oświadczam, że wykonawca zna treść SWZ i jest związany niniejszą ofertą do dnia
określonego w SWZ, w części „Termin związania ofertą”.

8.

Oświadczam, że w razie wybrania oferty wykonawcy, jako najkorzystniejszej oferty,
wykonawca zobowiązuje się do podpisania umowy na warunkach zawartych we wzorze
umowy stanowiącym integralną część treści SWZ oraz w miejscu i terminie określonym
przez zamawiającego.

9.

Na podstawie art. 225 Pzp oświadczam, że wybór oferty:
(właściwy wybór należy zaznaczyć wpisując w pole prostokąta znak X)
nie będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego;

będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego:
a)

wskazuję wartość usługi objętej obowiązkiem podatkowym zamawiającego,
bez kwoty podatku od towarów i usług VAT:
……………………………………………………………...;

b)

wskazuję stawkę podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą
wykonawcy, będzie miała zastosowanie:
…………………………..…………………………………………………………

10. Numer rachunku bankowego wykonawcy, na który należy dokonać zwrotu wadium
wniesionego w pieniądzu:
……………………………………………………………………………………………………
11. Zgodnie z art. 18 ust. 3 Pzp wykonawca zastrzega, że następujące informacje
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów z dnia 16 kwietnia 1993
r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649):
1)

………………………………………………………………………………………………

2)

………………………………………………………………………………………………

Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 Pzp.
W przypadku gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu, przekazywane przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji,
przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku.

12. Oświadczam, że wykonawca jest:
(właściwy wybór należy zaznaczyć wpisując w pole prostokąta znak X)

mikroprzedsiębiorcą w rozumieniu art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 marca 2018
r. - Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2021 r. poz. 162)
małym przedsiębiorcą w rozumieniu art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 marca
2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2021 r. poz. 162)
średnim przedsiębiorcą w rozumieniu art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 6 marca
2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2021 r. poz. 162)

14. Wskazanie danych umożliwiających dostęp do wymaganych w postępowaniu
podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający może 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 (Dz.U. z 2021r. poz. 670) (np. NIP, REGON, numer
KRS): …………………….

Oświadczam, że:
a. wyrażam zgodę na przetwarzanie wszelkich osobowych zawartych w ofercie i w
dokumentach składanych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
b. wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO , wobec
osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w
celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu i
przekazałem do Zamawiającego,
c. nie przekazuję danych osobowych innych niż bezpośrednio mnie dotyczących lub
zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego przez Zamawiającego,
stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO.

______________________________
(Podpis osoby / osób reprezentujących wykonawcę)
Dokument może być podpisany
kwalifikowanym podpisem elektronicznym
lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

ZG.270.2.2021

Załącznik nr 3 do SWZ

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
(nazwa albo imię i nazwisko, siedziba albo miejsce zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania
działalności wykonawcy lub nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania,
jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców)

reprezentowany przez:
……………………………………………………..…………………………………………………

OŚWIADCZENIE
o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
składane na podstawie art. 125 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), na potrzeby postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego: „Rozpoznanie i oczyszczenie saperskie terenu
w Nadleśnictwie Drewnica w roku 2021”, znak sprawy : ZG.270.2.2021
1) Nawiązując do ogłoszonego postępowania oświadczam, co następuje (prawidłowe
zaznaczyć):
nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 Pzp i art.
109 ust. 1 pkt 4 Pzp.
albo
zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na
podstawie art. …………. ustawy Pzp - podać mającą zastosowanie podstawę
wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 i art. 109 ust. 1
pkt 4 ustawy Pzp.

Jednocześnie oświadczam, że na podstawie art. 110 ust. 2 Pzp w celu wykazania swojej
rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej podstawy
przedsięwziął następujące środki („samooczyszczenie”):

wykluczenia

wykonawca

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

Podstawa prawna „samooczyszczenia”:
Zgodnie z art. 110 ust. 2 Pzp wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach
określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 4 Pzp, jeżeli udowodni
zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki:
1)

naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem,
wykroczeniem

lub

swoim

nieprawidłowym

postępowaniem,

w

tym

poprzez

zadośćuczynienie pieniężne;
2)

wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem
lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami,
aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami
ścigania, lub zamawiającym;

3)

podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla
zapobiegania

dalszym

przestępstwom,

wykroczeniom

lub

nieprawidłowemu

postępowaniu, w szczególności:
a)

zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za
nieprawidłowe postępowanie wykonawcy,

b)

zreorganizował personel,

c)

wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,

d)

utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania
przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,

e)

wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za
nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.

Potwierdzam prawidłowość i aktualność następujących podmiotowych środków
dowodowych potwierdzających brak podstaw wykluczenia, które zamawiający posiada:

Nazwa postępowania

Numer postępowania
lub oznaczenie
sprawy

Określenie podmiotowego środka
dowodowego potwierdzającego brak
podstaw wykluczenia, który posiada
zamawiający, o ile podmiotowy
środek dowodowy jest prawidłowy i
aktualny

2) Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w
rozdziale 6 ust. 3 SWZ (Informacja o warunkach udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia).

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZDOLNOŚCIACH TECHNICZNYCH LUB
ZAWODOWYCH PODMIOTÓW UDOSTĘPNIAJĄCYCH ZASOBY:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych
przez zamawiającego w rozdziale VI pkt. 3 Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ),
polegam

na

zdolnościach

technicznych

lub

zawodowych

następującego

podmiotu/następujących podmiotów udostępniających te zasoby, w następującym zakresie:
Podmiot, na którego zdolnościach technicznych
lub zawodowych wykonawca

Zakres udostępnianych zasobów

Potwierdzam prawidłowość i aktualność następujących podmiotowych środków dowodowych
potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, które zamawiający posiada:

Nazwa postępowania

Oznaczenie sprawy

Określenie podmiotowych środków
dowodowych potwierdzających
spełnianie warunku udziału w
postępowaniu, które posiada
zamawiający, o ile podmiotowe środki
dowodowe są prawidłowe i aktualne

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

______________________________
(Podpis osoby / osób reprezentujących wykonawcę)
Dokument może być podpisany
kwalifikowanym podpisem elektronicznym
lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

ZG.270.2.2021

Załącznik nr 4 do SWZ

WYKONAWCA
____________________________________________________________________________________________________________
(nazwa albo imię i nazwisko, siedziba albo miejsce zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania
działalności wykonawcy lub nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania, jeżeli są
miejscami wykonywania działalności wykonawców, NIP, adres poczty elektronicznej, adres skrzynki ePUAP )
reprezentowany przez:
_______________________________________________________________________________________________________________

WYKAZ USŁUG WYKONANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ / WYKONAWCÓW W OKRESIE
OSTATNICH 3 LAT PRZED UPŁYWEM TERMINU SKŁADANIA OFERT, A JEŻELI OKRES
PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI JEST KRÓTSZY – W TYM OKRESIE
Przystępując
do
postępowania
w
sprawie
zamówienia
publicznego
na
„Rozpoznanie i oczyszczenie saperskie terenu w Nadleśnictwie Drewnica w roku 2021”
znak: ZG.270.2.2021,
Oświadczam, że wykonawca, którego reprezentuję wykonywał w okresie ostatnich 3 lat
następującą usługę:

Podmiot na rzecz którego
usługa została
zrealizowana
(nazwa, siedziba)

Termin
wykonania
(początek/koniec
w formule dzień,
miesiąc, rok)

Rodzaj
wykonywanych usług - opis usług
w sposób umożliwiający
jednoznaczną ocenę spełnienia
warunku udziału w postępowaniu

Wartość usług
[brutto]

UWAGA:
Zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych
środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. z 2020 r.
poz. 2415) do wykazu usług wykonanych załącza się dowody określające, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały
wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie
dokumenty.
Zgodnie z § 9 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych
środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. z 2020 r.
poz. 2415) okresy wyrażone w latach, o których mowa w wykazie usług wykonanych, liczy się wstecz od dnia, w którym
upływa termin składania ofert.
Zgodnie z § 9 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych
środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. z 2020 r.
poz. 2415), jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami,
wykaz usług wykonanych, o którym mowa w § 9 ust. ust. 1 pkt 2 tego rozporządzenia, dotyczy usług, w których wykonaniu
wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.

______________________________
Podpis osoby / osób reprezentujących wykonawcę
Dokument może być podpisany przez wykonawcę
kwalifikowanym podpisem elektronicznym
lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
lub może być podpisany podpisem własnoręcznym i przekazany
w elektronicznej kopii dokumentu potwierdzonej przez wykonawcę
za zgodność z oryginałem kwalifikowanym podpisem elektronicznym
lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

ZG.270.2.2021

Załącznik nr 5 do SWZ

WYKONAWCA
____________________________________________________________________________________________________________
(nazwa albo imię i nazwisko, siedziba albo miejsce zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania
działalności wykonawcy lub nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania, jeżeli są
miejscami wykonywania działalności wykonawców, NIP, adres poczty elektronicznej, adres skrzynki ePUAP)
reprezentowany przez:
_______________________________________________________________________________________________________________

WYKAZ NARZĘDZI I URZĄDZEŃ
Przystępując do postępowania w sprawie zamówienia publicznego na „Rozpoznanie
i oczyszczenie saperskie terenu w Nadleśnictwie Drewnica w roku 2021”
Oświadczam, że wykonawca, którego reprezentuję dysponuje następującymi narzędziami i
urządzeniami niezbędnymi do wykonania zamówienia:

Lp.

Nazwa narzędzi
i urządzeń
(nazwa/rodzaj/producent)

Ilość sztuk

Informacja o
podstawie do
dysponowania tymi
zasobami

______________________________
Podpis osoby / osób reprezentujących wykonawcę
Dokument może być podpisany przez wykonawcę
kwalifikowanym podpisem elektronicznym
lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

ZG.270.2.2021

Załącznik nr 6 do SWZ

WYKONAWCA
____________________________________________________________________________________________________________
(nazwa albo imię i nazwisko, siedziba albo miejsce zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania
działalności wykonawcy lub nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania, jeżeli są
miejscami wykonywania działalności wykonawców, NIP, adres poczty elektronicznej, adres skrzynki)
reprezentowany przez:

WYKAZ OSÓB
Przystępując do postępowania w sprawie zamówienia publicznego na „Rozpoznanie
i oczyszczenie saperskie terenu w Nadleśnictwie Drewnica w roku 2021”, znak: ZG.270.2.2021,
Oświadczam, że wykonawca, którego reprezentuję dysponuje następującymi osobami do
wykonania zamówienia:

Lp.

Imię i
nazwisko

Pełniona funkcja

Uprawnienia /
kwalifikacje

Doświadczenie

1

kierownik prac
saperskich

2

pracownik
fizyczny - saper

x

3

pracownik
fizyczny - saper

x

4

pracownik
fizyczny - saper

x

5

pracownik
fizyczny - saper

x

6

pracownik
fizyczny - saper

x

7

pracownik
fizyczny - saper

x

8

pracownik
fizyczny - saper

x

9

pracownik
fizyczny - saper

x

10

pracownik
fizyczny - saper

x

11

pracownik
fizyczny - saper

x

Informacja o
podstawie do
dysponowania
tymi zasobami

______________________________
podpis osoby uprawnionej do reprezentacji innego podmiotu
Dokument może być podpisany
kwalifikowanym podpisem elektronicznym
lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

ZG.270.2.2021

Załącznik nr 7 do SWZ

*Wypełnić wówczas, gdy wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
(Nazwa i adres podmiotu udostępniającego zasoby)
reprezentowany przez:
……………………………………………………..…………………………………………………

ZOBOWIĄZANIE O ODDANIU WYKONAWCY DO DYSPOZYCJI NIEZBĘDNYCH
ZASOBÓW NA POTRZEBY WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Oświadczamy, że jako tzw. inny podmiot, zobowiązujemy się, na zasadzie art. 118 ustawy z
dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn.
zm.) udostępnić Wykonawcy przystępującemu do postępowania w sprawie zamówienia
publicznego

prowadzonego

w

trybie

podstawowym

bez

negocjacji

o

nazwie

„Rozpoznanie i oczyszczenie saperskie terenu w Nadleśnictwie Drewnica w roku 2021",
nr postępowania: ZG.270.2.2021,
_________________________________________________________________________
(nazwa Wykonawcy)
z

siedzibą

w

_________________________________________________________

__________________________________________________________________________
(adres Wykonawcy)
następujące zasoby:
-_______________________________________________________,
- _______________________________________________________,
na potrzeby spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu określonych w
rozdz. 6 pkt 3 lit……. Specyfikacji Warunków Zamówienia. Wykonawca będzie mógł
wykorzystywać nasze zasoby przy wykonywaniu zamówienia przez okres obowiązywania
umowy,

w następujący

sposób

i

w

następującym

zakresie:

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Z Wykonawcą łączyć nas będzie________________________________________________

______________________________
podpis osoby uprawnionej do reprezentacji innego podmiotu
Dokument może być podpisany
kwalifikowanym podpisem elektronicznym
lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

ZG.270.2.2021

Załącznik nr 8 do SWZ

WYKONAWCA
____________________________________________________________________________________________________________
(nazwa albo imię i nazwisko, siedziba albo miejsce zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania
działalności wykonawcy lub nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania,
jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców)
reprezentowany przez:
_______________________________________________________________________________________________________________

Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, składane na podstawie art. 125 ust.
5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r.
poz. 2019, z późn. zm.), potwierdzające, że podmiot ten nie podlega wykluczeniu i
spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Uprawniony do reprezentowania podmiotu udostępniającego zasoby w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego Rozpoznanie i oczyszczenie saperskie terenu
w Nadleśnictwie Drewnica w roku 2021, oznaczenie sprawy: ZG.270.2.2021,
a) oświadczam,

że podmiot

udostępniający zasoby nie

podlega

wykluczeniu w zakresie podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108
ust. 1 pkt 1, 2 i 5 i art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.

Podstawa prawna składania oświadczenia:
Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby,
przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, także oświadczenie podmiotu
udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu (art. 125 ust.
5 Pzp).

b) oświadczam, że podmiot udostępniający zasoby spełnia warunki
udziału

w

postępowaniu,

w

zakresie,

………………………………………………….,
zasoby.

w

jakim

powołuje

wykonawca

się

na

jego

Podstawa prawna składania oświadczenia:
Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby,
przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, także oświadczenie podmiotu
udostępniającego zasoby, potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie,
w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby (art. 125 ust. 5 Pzp).

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji
wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

______________________________
podpis osoby uprawnionej do reprezentacji innego podmiotu
Dokument może być podpisany
kwalifikowanym podpisem elektronicznym
lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

ZG.270.2.2021
Załącznik nr 9 do SWZ

WZÓR UMOWY nr ………………………

zawarta w dniu ......................... r. w Ząbkach pomiędzy Stronami Umowy:
Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
Nadleśnictwo Drewnica z siedzibą w 05-091 Ząbki ul. Kolejowa 31,
posiadającym REGON: 012567140 oraz NIP: 125-00-01-432
zwanym dalej w Umowie „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:
Artura Delegacza – Nadleśniczego
a
(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS)
Nazwa (firma) ................................................................, z siedzibą w ............................... przy ulicy
..........................................................,
posiadającym
REGON:
…………………………..
oraz
NIP:
……………………………. wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy
........................................................... .......... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS: ..............., zwaną w treści Umowy „Wykonawcą ”, reprezentowaną przez:
1. ............................... - …………………………
2. ............................... - …………………………
(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do ewidencji działalności gospodarczej lub Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej)
(imię i nazwisko) ..................................................................................., przedsiębiorcą pod nazwą
.............................. z siedzibą w .................................. przy ulicy ............................, posiadającym REGON:
…………………… oraz NIP: ………………….., Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej.
zwanym w treści Umowy „Wykonawcą”,
w wyniku dokonania wyboru oferty Wykonawcy jako oferty najkorzystniejszej („Oferta”),
złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Rozpoznanie i oczyszczenie
saperskie terenu w Nadleśnictwie Drewnica w roku 2021”, nr ZG.270.X.2021, przeprowadzonym
w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji („Postępowanie”), na podstawie
przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r.
poz. 2129, z późn. zm.)– „PZP”), została zawarta umowa („Umowa”) następującej treści:
PRZEDMIOT UMOWY
§1
1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie zamówienia polegającego na rozpoznaniu i
oczyszczeniu saperskim terenów, zniszczeniu znalezionych przedmiotów i
uporządkowaniu terenu w Nadleśnictwie Drewnica na powierzchni …………… ha (dalej
„zamówienie” lub „przedmiot Umowy”).
2. Szczegółowy zakres zamówienia stanowi Opis przedmiotu zamówienia stanowiących
Załącznik nr 1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia („SWZ”) , które stanowią Załącznik
nr 1 do Umowy.
3. Przedmiot umowy wykonywany będzie w granicach czynnego poligonu na
powierzchniach objętych umowami przekazania w użytkownie MON.

TERMIN REALIZACJI
§2
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu Umowy w ciągu ….. dni od daty zawarcia
umowy.
OBOWIĄZKI WYKONAWCY
§3
Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot Umowy określony w §1 ust. 1 zgodnie
z Załącznikiem nr 1 (Opis Przedmiotu Zamówienia – Załącznik nr 1 do SWZ) i Załącznikiem nr 2
(Oferta Wykonawcy z dnia ………) do Umowy oraz z uwzględnieniem regulacji zawartych w aktach
prawnych:
- Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku
cywilnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 204 z późn. zm.);
- Ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie
wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią
o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (t.j.Dz. U. 2020, poz. 1545 z późn. zm.);
- Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (t.j. Dz. U. z 2021 r.,
poz. 756 z późn. zm.) oraz umową europejską dotyczącą międzynarodowego przewozu
drogowego towarów niebezpiecznych (ADR) (The European Agreement concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road), sporządzoną w Genewie dnia 30 września
1957 r. (Dz.U. 1975 nr 35 poz. 189; Dz.U. 2019 poz. 769 z późn. zm.);
- Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2021 poz. 710
z późn. zm.)
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j.Dz.U. 2021 poz. 1098 z późn. zm.),
- Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j.Dz.U. 2021 poz. 1275 z późn. zm.),
- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j.Dz.U. 2021 poz. 779 z późn. zm.),
oraz zgodnie z:
- Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 4 lipca 2005 r. w sprawie szkolenia i
egzaminowania osób mających dostęp do materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku
cywilnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 565 z późn. zm.);
- Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 16 sierpnia 2010 r. w sprawie sposobu
przechowywania w tymczasowym magazynie materiałów wybuchowych przeznaczonych do
użytku cywilnego lub znalezionych w trakcie oczyszczania terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 163, poz.
1102 z późn. zm.);
- Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie sposobu prowadzenia
prac z użyciem materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego oraz podczas
oczyszczania terenów (Dz. U. z 2011 r. Nr 42, poz. 216 z późn. zm.).
- Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad
zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów (Dz. U. 2006 Nr 58, poz. 405 z późn. zm.)
- Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i
terenów (Dz. U. 2010 Nr 109, poz. 719 z późn. zm.).

§4

1. Wykonawca przez cały okres obowiązywania umowy zobligowany jest do posiadania
polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
gospodarczej związanej z przedmiotem Umowy, tj. obejmującej prace związane z
materiałami wybuchowymi na sumę gwarancyjną nie niższą niż 300 000,00 PLN.
2. Prace wykonywane będą przy użyciu sprawnych, posiadających aktualne atesty
i certyfikaty, narzędzi i urządzeń, zgodnie ze złożoną ofertą, stanowiącą Załącznik nr 2 do
Umowy.
3. Wykonawca przystępując do realizacji zamówienia, powinien dysponować odpowiednim
personelem do wykonania zamówienia, zgodnie ze złożoną Ofertą, stanowiącą Załącznik
nr 2 do Umowy. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę („Obowiązek Zatrudnienia”) osób
pełniących funkcję pracownik fizyczny – saper, prowadzących prace z zakresu
oczyszczania terenów z materiałów wybuchowych, w tym ich niszczenia przy użyciu
materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego. Zatrudnienie przez
Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób pełniących funkcję
pracownik fizyczny – saper należy poświadczyć poprzez przedłożenie jednego z niżej
wymienionych dokumentów:
•
oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie
zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne
określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia,
wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na
podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk
tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej
do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;
•
poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub
podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie
realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy
lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli
został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w
sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst
jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL
pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje
takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny
być możliwe do zidentyfikowania;
•
zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez
wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
•
poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub
podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez
pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę
danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja
2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781). Imię
i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania zamówienia przez osoby wskazane w
Ofercie. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób, o których mowa w zdaniu
poprzednim, na inne posiadające co najmniej taką samą wiedzę i kwalifikacje oraz
wymagane uprawnienia, jak wymagane w SWZ. O planowanej zmianie osób lub
dodatkowych osobach, przy pomocy których Wykonawca wykonuje przedmiot Umowy,
Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego na piśmie przed
dopuszczeniem tych osób do wykonywania prac. Postanowienia niniejszego ustępu nie
uchybiają zobowiązaniom Wykonawcy wynikającym z Obowiązku Zatrudnienia, a jeżeli
przyjął takie zobowiązanie także z Obowiązku Samodzielnej Realizacji.
5. Wykonawca w trakcie realizacji prac powinien przestrzegać przepisów dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym dysponować środkami bhp niezbędnymi do
ochrony osobistej dla wszystkich osób zgłoszonych do realizacji zamówienia.

6. Zakres obowiązków Wykonawcy w ramach prac związanych z realizacją Umowy
obejmuje wszelkie czynności faktyczne i prawne niezbędne do prawidłowej realizacji
przedmiotu Umowy.
7. Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia terenu objętego bezpośrednio pracami
rozpoznania saperskiego podczas prowadzonych prac.
8. W przypadku kiedy wykonanie robót uwarunkowane jest usunięciem drzewa (kilku
drzew), Wykonawca zobowiązuje się do zgłoszenia każdorazowo takiej potrzeby
Zamawiającemu, który w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia,
podejmie stosowną decyzję w tym zakresie i poinformuje o niej Wykonawcę.
§5
1. Wykonawca jest zobowiązany do zagospodarowania, tj. przewiezienia i zniszczenia
odnalezionych przedmiotów niebezpiecznych we własnym zakresie, zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. Zamawiający nie wyznacza na swoim
terenie miejsca do niszczenia tych przedmiotów.
2. W sytuacji wyjątkowej, kiedy wydobycie i transport do miejsca detonacji znalezionych
niewybuchów i niewypałów lub materiałów niebezpiecznych zagraża życiu lub zdrowiu
ludzi, Wykonawca może za zgodą Zamawiającego dokonać neutralizacji tych przedmiotów
w miejscu odnalezienia, postępując zgodnie z zapisem pkt. 3.4 Załącznika nr 1 do Umowy.
3. W sytuacji wyjątkowej, kiedy zgromadzone w tymczasowym magazynie znalezionych
niewybuchów i niewypałów, materiały niebezpieczne zagrażają życiu lub zdrowiu ludzi,
Wykonawca może za zgodą Zamawiającego dokonać neutralizacji tych przedmiotów w
sposób inny niż określony w niniejszym paragrafie.

§6
1. W przypadku znalezienia, podczas prowadzonych prac, innych niż przewidziane w Opisie
przedmiotu zamówienia niebezpiecznych przedmiotów pochodzenia wojskowego,
Wykonawca zobowiązany jest postępować zgodnie z zapisami pkt 3.5.1 Załącznika nr 1
do Umowy.
2. W przypadku odkrycia w czasie prac przedmiotów mogących stanowić wartość
zabytkową tzw. zabytków ruchomych oraz zlokalizowania stanowisk archeologicznych,
Wykonawca ma obowiązek postępować zgodnie z zapisami pkt 3.5.2 Załącznika nr 1 do
Umowy.
3. W przypadku znalezienia, podczas prowadzonych prac szczątków ludzkich, Wykonawca
zobowiązany jest postępować zgodnie z zapisami pkt 3.5.3 Załącznika nr 1 do Umowy.
4. W przypadku odnalezienia podczas prowadzenia prac stanowisk gatunków chronionych,
Wykonawca zobowiązany jest postępować zgodnie z zapisami pkt 3.5.4 Załącznika nr 1
do Umowy.
5. W przypadku znalezienia podczas prowadzonych prac innych przedmiotów metalowych,
których usunięcie nie jest możliwe lub wymaga znacznych nakładów pracy (np. fragmenty
zbrojonego betonu), Wykonawca zobowiązany jest postępować zgodnie z zapisami pkt
3.5.5 Załącznika nr 1 do Umowy.

§7
1. Wykonawca zobowiązany jest do dokumentowania prowadzonych prac zgodnie ze
wskazaniami zawartymi w pkt 3.7 Załącznika nr 1 do Umowy.
2. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu jeden egzemplarz
dokumentacji, o której mowa w ust. 1 opisujący wykonane prace wraz z fakturą końcową
Dokumentacja powinna zawierać również podsumowanie jakościowe i ilościowe całości
wykonanych prac.

§8
Przed przystąpieniem do prac, w ich trakcie oraz także po zakończeniu prac Wykonawca jest
zobowiązany do poddania się kontroli na żądanie ze strony Zamawiającego przy udziale Zespołu
Nadzorującego Prawidłowość Wykonywanych Prac (zgodnie z pkt. 3.6 Załącznika 1 do Umowy).
OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO
§9
Niezależnie od obowiązków określonych w innych postanowieniach niniejszej Umowy do
obowiązków Zamawiającego należy:
1. Protokolarne udostępnienie Wykonawcy terenu prac.
2. W dniu udostępnienia Wykonawcy terenu prac, nastąpi przekazanie dokumentacji w
postaci mapy z granicą powierzchni przeznaczonej do oczyszczania.
3. Zapewnienie Zespołu Nadzorującego Prawidłowość Wykonywanych Prac.
4. Przeprowadzenie odbioru terenu po uprzedniej kontroli prawidłowości wykonania prac
rozpoznania i oczyszczenia saperskiego przy udziale Zespołu Nadzorującego
Prawidłowość Wykonywanych Prac oraz Wykonawcy i Zamawiającego.
5. W przypadku zasadnego zgłoszenia Wykonawcy, dotyczącego konieczności usunięcia
drzew na miejscu prowadzenia robót - usunięcie drzew w terminie 4 dni roboczych od daty
podjęcia decyzji, o której mowa w § 4 ust. 8 Umowy.
*PODWYKONAWCY
*(dotyczy wyłącznie przypadku, gdy wykonawca w złożonej ofercie nie zadeklarował
samodzielnego wykonania kluczowych części zamówienia)
§ 10
1. Wykonawca może powierzyć realizację elementów (części) przedmiotu zamówienia
podwykonawcom.
2. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą innym, niż wskazany w ofercie,
wymagana jest zgoda Zamawiającego.
3. Zlecenie wykonania części Umowy podwykonawcom nie zmienia odpowiedzialności
Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części Umowy.
4. Wykonawca zatrudnia podwykonawców na koszt i ryzyko własne. Wykonawca odpowiada za
działanie podwykonawców i ich pracowników jak za działania własne i zobowiązuje się do
wyłącznego i terminowego regulowania zobowiązań finansowych z podwykonawcą.
5. Koszty związane z zaangażowaniem podwykonawców do wykonania części działań
związanych z realizacją przedmiotu Umowy ponosi Wykonawca we własnym zakresie.

WYNAGRODZENIE
§ 11
1. Strony ustalają, że Zamawiający za wykonanie przedmiotu Umowy określonego w § 1
zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie brutto w wysokości: ………………………zł (słownie
złotych: ……………………….…………………… …/100, w tym podatek VAT ……………..zł, słownie
złotych:………………………………………………………………).
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zawiera wszystkie koszty i opłaty związane
z realizacją Umowy.
3. Wynagrodzenie powyższe określone jest na podstawie Oferty Wykonawcy z dnia
…………………….r., stanowiącej Załącznik nr 2 do Umowy.

4. Wynagrodzenie określone w ust. 1 zostanie zmienione w przypadku urzędowych zmian
w obowiązujących przepisach podatkowych, w tym zmiany podatku VAT tj. kwota netto
umowy jest niezmienna, a zmiana dotyczyć tylko może pomniejszenia lub powiększenia
kwoty podatku VAT.
5. W przypadku zaistnienia sytuacji uzasadnionego braku możliwości realizacji prac na całej
powierzchni określonej w § 1 ust. 3 , wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy
zostanie wyliczona na podstawie jednostkowych cen netto plus podatek VAT za
rozpoznanie i oczyszczenie 1,00 ha terenu, określonych w Ofercie Wykonawcy.
WARUNKI PŁATNOŚCI
§ 12
1. Strony ustalają, że Zamawiający za wykonanie przedmiotu Umowy określonego w § 1
zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w oparciu o fakturę końcową po odbiorze końcowym
przedmiotu Umowy - na podstawie protokołu końcowego odbioru prac (stanowiącego
Załącznik nr 5 do Umowy) - oraz po przedstawieniu dokumentacji, o której mowa w § 7.
2. Fakturę VAT z naniesionym numerem Umowy wraz z protokołem końcowego odbioru
prac Wykonawca składa do Zamawiającego w ciągu 7 dni od daty podpisania przez Strony
lub ich upoważnionych przedstawicieli protokołu końcowego odbioru prac.
3. Zamawiający dokona zapłaty należności w terminie do 14 dni od daty otrzymania
prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT.
4. Wynagrodzenie będzie płatne na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.
5. Wykonawca przy realizacji Umowy zobowiązuje posługiwać się rachunkiem
rozliczeniowym o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
Prawo Bankowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1896 z późn. zm.) zawartym w wykazie
podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku
od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.).
6. Za termin dokonania zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.
7. W przypadku opóźnienia terminu płatności, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki
ustawowe za każdy dzień opóźnienia.
8. W przypadku korzystania przez Wykonawcę z pomocy podwykonawców, wyłącznie na
Wykonawcy ciąży obowiązek zapłaty wynagrodzenia za wykonaną przez nich pracę.
9. Zamawiający nie dopuszcza zaliczkowania Wykonawcy ani wystawiania przez niego
faktur częściowych.
OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ UMOWY
§ 13
1. Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązki kierowania pracami i ustanawia pracownika
odpowiedzialnego za kontakty w sprawie realizacji Umowy w osobie:
……………………………….... .
2. Zamawiający ustanawia osobę odpowiedzialną za kontakty w sprawie realizacji Umowy
w osobie ………… .
3. Strony zastrzegają sobie możliwość zmiany osób lub podmiotów wymienionych w ust. 1 i
2 w trakcie realizacji niniejszej Umowy, przy czym zmiana, o której tu mowa, wymaga
niezwłocznego powiadomienia drugiej Strony o jej dokonaniu w formie pisemnej.
4. Zamawiający upoważnia następujące osoby do podpisywania w swoim imieniu
Protokołów stanowiących Załączniki nr 3, 4 oraz 7 do Umowy:
a. Leśniczy Leśnictwa Łęka – ………………………………………………………..,
Podleśniczy – …………………………………………………………………………...;
b. Leśniczy Leśnictwa Leśniakowizna – …………………………………………,
Podleśniczy – ……………………………………………………………………………;
c. Leśniczy Leśnictwa Wola Grzybowska – ………………………….…………,
Podleśniczy – ………………………………………………………………..…………..;
d. Leśniczy Leśnictwa Rembertów – …………………………….………………..,

Podleśniczy – XXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
5. Zamawiający upoważnia następujące osoby do podpisania w swoim imieniu Protokołu
stanowiącego Załącznik nr 5 do Umowy:
a. Specjalista Służby Leśnej – ………………………………..
b. Starszy Specjalista Służby Leśnej - ………………………………….
6. Wykonawca upoważnia następujące osoby do podpisywania w swoim imieniu
Protokołów stanowiących Załączniki nr 3, 4 oraz 7 do Umowy:
a. ……………………….
b. ………………………..
c. ………………………..
7. Wykonawca upoważnia następujące osoby do podpisania w swoim imieniu Protokołu
stanowiącego Załącznik nr 5 do Umowy:
a. …………………………
b. ………………………..
UDOSTĘPNIANIE TERENU
§ 14
1. Zamawiający wprowadzi i przekaże Wykonawcy teren, na którym będą prowadzone
prace. Strony na tę okoliczność sporządzą Protokół, którego wzór stanowi Załącznik nr 3
do Umowy. Protokół udostępnienia terenów zostaje wystawiony i podpisany przez
upoważnione osoby w 2 egzemplarzach - po 1 egzemplarzu dla każdej ze Stron Umowy
2. W dniu podpisania protokołu udostępnienia terenu Wykonawca zobowiązany jest
posiadać i oświadcza Zamawiającemu, iż posiada wszelkie koncesje, zezwolenia lub
licencje związane z realizacją przedmiotu zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania.
3. W dniu podpisania w/w protokołu, Wykonawca zobowiązany jest oświadczyć
Zamawiającemu, iż podwykonawcy, którzy będą realizować część zamówienia objętą
obowiązkiem posiadania odpowiednich koncesji bądź pozwoleń, posiadają niezbędne
koncesje, zezwolenia lub licencje.
4. Protokół o którym mowa w ust. 1 powinien zostać podpisany przez upoważnionego
przedstawiciela Zamawiającego oraz przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy
5. W czasie prowadzenia prac za odpowiednie zabezpieczenie udostępnionego terenu oraz
bezpieczeństwo osób odpowiada Wykonawca, jednak Zamawiający zachowuje możliwość
wstępu pracowników na przekazany teren, przy zachowaniu obowiązku poinformowania
o tym Wykonawcy.
6. Po protokólarnym udostępnieniu terenu powierzchnie, na których prowadzone będą
prace powinny zostać oznaczone tablicami i odpowiednio zabezpieczone.
ODBIORY PRAC
1.
2.

3.
4.
5.

§ 15
Wykonawca po zakończeniu prac zgłasza pisemnie do Zamawiającego gotowość do
przeprowadzenia na danym terenie weryfikacji jakości przeprowadzonych prac przy udziale
Zespołu Nadzorującego Prawidłowość Wykonywanych Prac.
W ciągu 10 dni, od daty otrzymania powiadomienia, o którym mowa w ust. 1, Zespół
Nadzorujący Prawidłowość Wykonywanych Prac w obecności przedstawiciela
Zamawiającego rozpoczyna kontrolę jakościową na minimalnej powierzchni 10% każdego z
obszaru zgłoszonego do odbioru przez Wykonawcę. Wykonawca lub upoważniony
przedstawiciel Wykonawcy ma obowiązek uczestniczenia w kontroli.
Zespół Nadzorujący Prawidłowość Wykonywanych Prac dokumentuje uchybienia w postaci
dokumentacji fotograficznej oraz opisuje je i przedstawia Zamawiającemu.
Kontroli przez Zespół Nadzorujący Prawidłowość Wykonywanych Prac w czasie odbioru
podlega także całość dokumentacji prowadzonej przez Wykonawcę w tym także
dokumentacja prowadzona przez archeologa.
Pracę uważa się za zrealizowaną niezgodnie z umową, jeżeli w czasie kontroli Zespołu
Nadzorującego Prawidłowość Wykonywanych Prac dojdzie do wykrycia pomiędzy

6.

7.
8.

9.

10.

11.

12.

13.
14.

powierzchnią gruntu a głębokością 100 cm nawet pojedynczych przedmiotów określonych
w pkt. 2.1 oraz 2.2 Załącznika nr 1 do niniejszej Umowy.
Po zaistnieniu okoliczności opisanych w § 15 ust. 5. sporządzony zostaje Protokół
nienależytego wykonania prac, którego wzór stanowi Załącznik nr 7 do niniejszej umowy.
Protokół nienależytego wykonania prac zostaje wystawiony i podpisany przez upoważnione
osoby w 3 egzemplarzach - po 1 egzemplarzu dla każdej ze Stron Umowy oraz dla Zespołu
Nadzorującego Prawidłowość Wykonanych Prac.
Po podpisaniu protokołu nienależytego wykonania prac Zamawiający wzywa Wykonawcę do
usunięcia uchybień, wyznaczając termin ich usunięcia. Dopuszczalne jest wyznaczenie tego
terminu poprzez ustalenie go na protokole nienależytego wykonania prac.
W przypadku różnicy zdań zaistniałych w czasie odbiorów pomiędzy Wykonawcą a
Zespołem Nadzorującym Prawidłowość Wykonywanych Prac odnoszących się do podstaw
sporządzenia czy niesporządzenia protokołu nienależytego wykonania, rozstrzygające jest
stanowisko Zamawiającego, które jest wiążące dla Zespołu Nadzorującego Prawidłowość
Wykonywanych Prac i Wykonawcy.
Po usunięciu uchybień powtarzana jest procedura odbioru prac opisana powyżej
z zastrzeżeniem, że kontrola może obejmować inne niż uprzednio wskazane miejsca kontroli
na powierzchniach. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia
Zamawiającego o usunięciu uchybień. Dopuszcza się pismo przesłane za pomocą faksu lub
wiadomości e-mail.
W przypadku ponownego stwierdzenia nienależytego wykonania umowy Zamawiający może
ponownie wezwać Wykonawcę do usunięcia uchybień na zasadach określonych w ust. 7 i 8
niniejszego paragrafu lub odmówić odbioru przedmiotu Umowy. Odmowa odbioru
przedmiotu Umowy jest podstawą do odstąpienia Zamawiającego od Umowy z winy
Wykonawcy.
W przypadku stwierdzenia braku uchybień następuje odbiór udostępnionego przez
Zamawiającego terenu na podstawie podpisywanego protokołu zdawczo-odbiorczego
terenu, zgodnie z Załącznikiem nr 4 do Umowy. Protokół zdawczo-odbiorczy terenu zostaje
wystawiony i podpisany przez upoważnione osoby w 3 egzemplarzach - po 1 egzemplarzu
dla każdej ze Stron Umowy oraz dla Zespołu Nadzorującego Prawidłowość Wykonanych Prac.
Niezwłocznie od podpisania ostatniego protokołu zdawczo – odbiorczego terenu, spisany
zostaje protokół końcowego odbioru prac stanowiący Załącznik nr 5 do Umowy, a
Wykonawca wystawia certyfikat wykonania oczyszczenia saperskiego, którego wzór stanowi
Załącznik nr 6 do Umowy. Certyfikat wykonania oczyszczenia saperskiego terenów
wystawiany powinien być odrębnie dla terenów objętych jedną fakturą.
Wykonawca zobowiązany jest posiadać w dniu zgłoszenia prac do odbioru wszystkie
wymagane niniejszą Umową dokumenty.
Za datę wykonania przedmiotu Umowy Strony przyjmują datę podpisania protokołu
końcowego odbioru prac, którego wzór stanowi Załącznik nr 5 do Umowy.

GWARANCJA JAKOŚCI
§ 16
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu na okres 2 lat pisemnej gwarancji jakości na wykonanie
przedmiotu Umowy. Okres gwarancji jakości rozpoczyna swój bieg od dnia podpisania przez
strony końcowego protokołu zdawczo-odbiorczego.
2. W razie wystąpienia w okresie gwarancji, na obszarze objętym pracami saperskimi:
niewybuchów, niewypałów, porzuconej amunicji, innych przedmiotów wybuchowych i
pozostałości po nich, nieujawnionych w protokole końcowym odbioru robót, Wykonawca
będzie zobowiązany do ich usunięcia.
3. W razie wystąpienia nieprawidłowości Zamawiający zgłosi je na piśmie Wykonawcy
niezwłocznie po ich ujawnieniu.
4. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji jakości także po okresie
określonym w ust. 1, jeżeli zgłosił nieprawidłowość przed upływem tego okresu.
5. W okresie gwarancji jakości wykonawca jest obowiązany przystąpić do usuwania
nieprawidłowości w ciągu 3 dni, oraz usunąć je najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania

zgłoszenia. Termin ten w technicznie uzasadnionych przypadkach może zostać wydłużony za
zgodą Zamawiającego.
6. W razie nie usunięcia nieprawidłowości w wyznaczonym terminie, Zamawiający może usunąć
je na koszt Wykonawcy, z zachowaniem swoich praw wynikających z gwarancji jakości.
Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę o skorzystaniu z powyższego uprawnienia.
7. Gwarancja nie obejmuje niewybuchów, niewypałów, porzuconej amunicji, innych
przedmiotów wybuchowych i pozostałości po nich, które są wynikiem ćwiczenia wojsk
użytkujących poligon w czasie trwania gwarancji.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZKODY W MIENIU ZAMAWIAJĄCEGO
§ 17
1. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania zasad wynikających z instrukcji
przeciwpożarowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.
2. Po zakończeniu prac Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren i pomieszczenia
użytkowane w czasie wykonywania prac.
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody w mieniu Zamawiającego, wynikłe z
czynu niedozwolonego lub z udowodnionego niewykonania obowiązków wynikających z
niniejszej Umowy.
4. Oszacowanie ewentualnych szkód zostanie dokonane w protokole spisanym przez
przedstawicieli obu stron, a w przypadku gdy Wykonawca będzie uchylać się od spisania
protokołu ustalającego szkody, Zamawiający będzie dochodzić pokrycia szkód na
podstawie jednostronnego protokołu.
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
§ 18
Wykonawca nie jest zobowiązany do wniesienia Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy.
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
§ 19
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w całości lub części
w przypadku:
a) gdy dotychczasowy przebieg prac wskazywać będzie, że nie jest prawdopodobnym
należyte wykonanie Umowy w umówionym terminie, tj. w przypadku, gdy po upływie
połowy terminu obowiązywania niniejszej Umowy, stan zrealizowanych prac
rozpoznania i oczyszczenia saperskiego terenu będzie wynosił mniej niż 40% całości
powierzchni przewidzianej w Umowie do oczyszczenia.
b) gdy Wykonawca przerwał wykonywanie Umowy z przyczyn nieuzasadnionych i nie
realizuje wynikających z Umowy zobowiązań, a przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni;
c) odmowy odbioru przedmiotu Umowy, w związku z ponownym stwierdzeniem
nienależytego wykonania Umowy, o którym mowa w §15 ust. 10 Umowy;
d) Wykonawca zaprzestał prowadzenia działalności, wszczęte zostało wobec niego
postępowanie likwidacyjne, upadłościowe, bądź postępowanie naprawcze – w terminie
30 dni od dnia, w którym powziął wiadomość o okolicznościach uzasadniających
odstąpienie od Umowy z tej przyczyny;
2. Zamawiający może również odstąpić od Umowy, jeżeli wystąpi istotna zmiana
okoliczności powodująca, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego
nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, w terminie 30 dni od powzięcia
wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy wykonanej do dnia
przekazania przez Zamawiającego pisemnej informacji o zamiarze odstąpienia od Umowy
z zachowaniem uregulowań ust. 4.

3. Odstąpienie od Umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawiera
uzasadnienie.
4. W wypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają
następujące obowiązki szczegółowe:
a) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego
sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji prac w toku, według stanu na dzień
odstąpienia;
b) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie i terminie obustronnie
uzgodnionym na koszt tej Strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od Umowy;
c) Wykonawca niezwłocznie zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru prac
przerwanych, jednak nie później niż w terminie 7 dni, od daty odstąpienia od Umowy.
5. Jeśli Wykonawca nie dostosuje się do wymagań określonych w ust. 4 to Zamawiający ma
prawo dokonać tych czynności samodzielnie na koszt i ryzyko Wykonawcy.
6. Zamawiający w razie odstąpienia od Umowy obowiązany jest do:
a) dokonania odbioru prac przerwanych oraz dokonania zapłaty - z uwzględnieniem §11 ust.
6 - wynagrodzenia za prace, które zostały wykonane należycie i na których w pełni
zakończono rozpoznanie i oczyszczenie terenu do dnia odstąpienia, zgodnie z protokołem
odbioru inwentaryzacyjnym wykonanych a nieuregulowanych finansowo prac;
b) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu, na którym były wykonywane prace, od
dnia spisania protokołu odbioru inwentaryzacyjnego wykonanych a nieuregulowanych
finansowo prac.
7. W przypadku odstąpienia od Umowy na podstawie ust. 1, Zamawiający nie traci
uprawnienia do naliczania kar umownych należnych z innego tytułu.
8. Odstąpienie od umowy nie wyłącza realizacji uprawnień wynikających z wykonanej części
umowy, w szczególności dotyczących gwarancji lub rękojmi w zakresie obejmującym
odebrane usługi. Odstąpienie od umowy nie wyłącza również obowiązku zapłaty kar
umownych naliczonych za niewykonanie/nienależyte wykonanie umowy w trakcie
realizacji wykonanej części umowy oraz obowiązku zapłaty kary umownej przewidzianej
na wypadek odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy.
KARY UMOWNE
§ 20
1. Zamawiający nalicza Wykonawcy kary umowne, w następujących sytuacjach:
a) za zwłokę w przedstawieniu dokumentacji, o której mowa w § 7 Umowy w wysokości
0,1% wartości brutto wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 11 ust. 1, za każdy
rozpoczęty dzień zwłoki liczonego od terminu, o którym mowa w § 2 Umowy
b) za zwłokę w ukończeniu przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1 Umowy,
w wysokości 0,5% wartości brutto wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 11 ust. 1
Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczonej od terminu, o którym mowa w § 2
Umowy;
c) za zwłokę w usunięciu uchybień ujawnionych w okresie gwarancji jakości w wysokości
0,05% wartości brutto wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 11 ust. 1 za każdy
rozpoczęty dzień zwłoki, liczonej zgodnie z § 16 ust. 5 Umowy.
d) za pierwszy przypadek naruszenia Obowiązku Samodzielnej Realizacji, jeżeli Wykonawca
przyjął na siebie ten obowiązek - w wysokości 5.000,00 zł;
e) każdy kolejny przypadek naruszenia Obowiązku Samodzielnej Realizacji - w wysokości
procentu wartości Przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 11 ust. 1 odpowiadającego
wartości procentowej kryterium oceny ofert „Samodzielna realizacja kluczowych
elementów (części) zamówienia” określonej w SWZ;
2. W przypadku odstąpienia od Umowy w całości lub w części przez Wykonawcę z przyczyn
leżących po jego stronie, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 20% wartości
brutto wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 11 ust. 1 Umowy.
3. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w § 19 ust. 1 niniejszej Umowy,
Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 20% wartości brutto wynagrodzenia
określonego w § 11 ust. 1.

4. W przypadku naliczenia kar umownych Zamawiający wystawi Wykonawcy notę
obciążeniową.
5. Zapłata kary umownej może nastąpić, według uznania Zamawiającego poprzez potrącenie
jej z wynagrodzenia Wykonawcy. W przypadku braku możliwości potrącenia naliczonej
kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty
kary umownej w terminie 14 dni od dnia otrzymania noty obciążeniowej.
6. Strony określają limit kar umownych naliczanych na podstawie niniejszego paragrafu na
20% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 11 ust. 1 Umowy.
7. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania przekraczającego wysokość
kar umownych, do wysokości poniesionej szkody.
ZMIANY W UMOWIE
§ 21
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy mogą nastąpić wyłącznie za zgodą obu Stron i z
zastrzeżeniem wyjątków opisanych w Umowie pod rygorem nieważności wymagają
formy pisemnej.
2. W trakcie realizacji Umowy postanowienia Umowy mogą ulec zmianom, przy czym
zmiany postanowień Umowy dotyczyć mogą w szczególności:
a) terminu końcowego wykonania przedmiotu Umowy, bez naliczania kar umownych:
- w przypadku wykrycia, znalezienia innych niż przewidziane w SWZ i Umowie
przedmiotów niebezpiecznych, których usunięcie wymaga zaangażowania odpowiednich
służb alarmowych;
- w przypadku wystąpienia siły wyższej, której wystąpienie ma wpływ na realizację
Umowy lub wystąpienie okoliczności zaistniałych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy
utrudniających lub uniemożliwiających terminowe wykonanie przedmiotu Umowy.
Termin „siła wyższa” oznacza akty terroru, wojny wypowiedziane i niewypowiedziane,
blokady, powstania, zamieszki, epidemie, osunięcia gruntu, trzęsienia ziemi, powodzie,
wybuchy i inne podobne nieprzewidywalne zdarzenia poza kontrolą którejkolwiek ze
Stron i którym żadna ze Stron nie mogła zapobiec;
- w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających
wykonanie prac zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami BHP. Za
wyjątkowo niesprzyjające warunki atmosferyczne uniemożliwiające wykonanie prac
uznaje się: występowanie pokrywy śnieżnej, zamarznięcie gruntu lub ponadnormatywne
opady deszczu;
- w przypadku przedłużającej się procedury pozyskania pozwolenia (lub wydania
odmowy) Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
- w przypadku udokumentowanej istotnej zmiany harmonogramu ćwiczeń i strzelań
jednostek MON, mającej wpływ na możliwość bezpiecznego wykonania umowy w
terminie.
b) W przypadku zmiany przepisów prawa istotnych dla realizacji Umowy zawartej z
Wykonawcą zamówienia, mającej wpływ na zakres, termin lub sposób wykonania Umowy
Zamawiający dopuszcza odpowiednią zmianę postanowień Umowy w zakresie
uwzględniającym te zmiany.
3. Zmiana oznaczenia Stron oraz zmiana danych kontaktowych nie wymaga sporządzenia
aneksu, a jedynie pisemnego powiadomienia i jest skuteczna względem drugiej strony od
dnia doręczenie tego powiadomienia.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 22
1. Do spraw nieuregulowanych w Umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego
oraz inne przepisy właściwe ze względu na przedmiot Umowy.

2. Wszelkie spory wynikające z Umowy lub powstające w związku z nią, Strony zobowiązują
się rozstrzygać na drodze polubownej, a w przypadku braku porozumienia przekazać
sprawę do rozstrzygnięcia przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
Wykonawcy i Zamawiającego.
Integralną część Umowy stanowią załączniki:
Załącznik nr 1 Specyfikacja Warunków Zamówienia
Załącznik nr 2 Oferta Wykonawcy z dnia …………………r. wraz z załącznikami,
Załącznik nr 3 Protokół udostępnienia terenu,
Załącznik nr 4 Protokół zdawczo-odbiorczy terenu,
Załącznik nr 5 Protokół końcowego odbioru prac,
Załącznik nr 6 Certyfikat wykonania oczyszczenia saperskiego terenów,
Załącznik nr 7 Protokół nienależytego wykonania prac,

WYKONAWCA
………………………………………….

ZAMAWIAJĄCY
………………………………………..

ZG.270.2.2021
Załącznik nr 3 do Umowy

PROTOKÓŁ UDOSTĘPNIENIA TERENÓW nr ……..
1. W dniu ……(data)……… Zamawiający - Nadleśnictwo …(nazwa, adres, nip, regon)…
reprezentowane przez …..(imię, nazwisko Nadleśniczego albo osoby upoważnionej)…
udostępnia na podstawie umowy nr …………..(nr Umowy z Wykonawcą)…. zawartej w dniu
……(data)…. w wymienione niżej obszary firmie ……. (nazwa, adres, nip, regon)….
reprezentowanej przez …..(imię, nazwisko kierownika Wykonawcy lub innej upoważnionej np.
w Umowie osoby) zwanej dalej „Wykonawcą”.
2. Wykonawca oświadcza Zamawiającemu, iż posiada wszelkie koncesje, zezwolenia lub licencje
związane z realizacją przedmiotu zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich
posiadania.
3. Wykonawca oświadcza Zamawiającemu, iż podwykonawcy, którzy będą realizować część
zamówienia objętą obowiązkiem posiadania odpowiednich koncesji bądź pozwoleń,
posiadają niezbędne koncesje, zezwolenia lub licencje.
4. Zgodnie z zapisami Umowy od momentu udostępnienia terenów odpowiedzialność za
odpowiednie zabezpieczenie, oznakowanie terenów oraz bezpieczeństwo osób
przebywających na wymienionych obszarach przejmuje Wykonawca.
5. Tereny udostępniane na mocy protokołu:
Lp.

Leśnictwo

Adres leśny
(oddział
pododdziałwydzielenie)

Powierzchnia
do oczyszczenia
[ha]

Głębokość
oczyszczania
[cm]

1
2
…
Ogółem

x

6. Zamawiający i Wykonawca zgadzają się, że granice na mapie poglądowej załączonej do
niniejszego protokołu i stanowiącej jego integralną część są oznaczone czytelnie i
jednoznacznie.

Zamawiający …………………………

Wykonawca ………..…………………

ZG.270.2.2021
Załącznik nr 4 do Umowy

PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY TERENU nr ……….
1. W dniu ……(data)……… Zamawiający - Nadleśnictwo …(nazwa, adres, nip, regon)
reprezentowane przez …..(imię, nazwisko Nadleśniczego albo osoby upoważnionej) odbiera
udostępnione na podstawie umowy nr …………..(nr umowy z Wykonawcą) zawartej w dniu
……(data) oraz protokołu udostępnienia terenów nr …………… spisanego w dniu ……
wymienione niżej obszary, na których wykonywane były prace rozpoznania
i oczyszczenia saperskiego terenów przez firmę ……. (nazwa, adres, nip, regon) zwanej
dalej „Wykonawcą” reprezentowaną przez …..(imię, nazwisko stanowisko).
2. Tereny odbierane na mocy niniejszego protokołu:

Lp.

Leśnictwo

Adres leśny
(oddział
pododdziałwydzielenie)

Powierzchnia
oczyszczona
sapersko [ha]

Głębokość
oczyszczania
[cm]

Powierzchnia
sprawdzona
przy
odbiorze (ha)

1
2
…
Ogółem

x

3. W czasie realizacji prac w związku z odkryciem stanowisk archeologicznych lub w
związku z uwarunkowaniami przyrodniczymi wykluczono z prac tereny o łącznej
powierzchni …. ha. Tereny te zlokalizowane są w:
Powierzchnia
Lp.
Leśnictwo
Adres leśny
wykluczona z prac
[ha]
1
2
…
Ogółem
4. Wymienione w punkcie 2 tereny zostały zweryfikowane przez Zespół Nadzorujący
Prawidłowość Wykonywanych Prac.
5. Zespół Nadzorujący Prawidłowość Wykonywanych Prac (firma ……. (nazwa, adres, nip,
regon)….reprezentowana przez …..(imię, nazwisko stanowisko)….) potwierdza na
podstawie dokonanej weryfikacji, że wymienione w punkcie 2 tereny zostały oczyszczone
sapersko w sposób odpowiadający wymaganiom zawartym w umowie z Wykonawcą.
Również dokumentacja przedstawiona przez Wykonawcę została przygotowana zgodnie
z wymogami Zamawiającego i przedstawia należytą jakość.
6. Dodatkowe ustalenia:……………………………………….
Zamawiający …………………………
Wykonawca ………..……………………..
Zespół Nadzorujący Prawidłowość Wykonywanych Prac ……………………………………

ZG.270.2.2021

Załącznik nr 5 do Umowy

PROTOKÓŁ KOŃCOWEGO ODBIORU PRAC

1. W dniu .............................. spisany zostaje protokół odbioru końcowego prac pomiędzy
Zamawiającym - Nadleśnictwo …(nazwa, adres, nip, regon) reprezentowane przez …..(imię,
nazwisko Nadleśniczego albo osoby upoważnionej) a firmą ………………. (nazwa, adres, nip,
regon) ……. reprezentowaną przez ………. (imię, nazwisko kierownika Wykonawcy lub innej
upoważnionej osoby) zwanej dalej „Wykonawcą”.
2. Zgodnie z zapisami Umowy nr ...................................... zawartej w dniu ...................................... na
wymienionych poniżej obszarach, wykonane zostały prace rozpoznania i oczyszczenia
saperskiego terenów leśnych potwierdzone protokołami zdawczo – odbiorczymi terenu.
3. Powierzchnie zostały zweryfikowane przez Zespół Nadzorujący Prawidłowość
Wykonywanych Prac przy udziale Wykonawcy i Zamawiającego.
4. Tereny sprawdzone i odebrane na mocy protokołów zdawczo – odbiorczych terenu:

Lp.

Leśnictwo

Adres leśny
(oddział
pododdziałwydzielenie)

Powierzchnia
oczyszczona
sapersko [ha]

Powierzchnia
sprawdzona
przy
odbiorze (ha)

Nr protokołu
zdawczoodbiorczego
terenu

1.
2.
…

Ogółem:
Zamawiający
………………………………

Zatwierdzam:

……………………………………..
(Nadleśniczy)

x
Wykonawca
………..……..……………..

ZG.270.2.2021
Załącznik nr 6 do Umowy

CERTYFIKAT WYKONANIA OCZYSZCZENIA SAPERSKIEGO TERENÓW
1. Wykonawca - Firma …. (nazwa, adres, nip, regon) potwierdza, że w wyniku realizacji
działań rozpoznania saperskiego i oczyszczenia terenów prowadzonych na terenie
Nadleśnictwa Drewnica wykryto, usunięto i zniszczono niewybuchy, niewypały, amunicję,
pozostałości po niewybuchach, niewypałach i amunicji; inne przedmioty wybuchowe i
pozostałości po nich oraz wszystkie przedmioty metalowe ze wskazanych obszarów. W
trakcie prac wykryto i usunięto przedmioty metalowe, które mogły utrudniać lub
ograniczać wykonywanie prac w zakresie zagospodarowania terenu lub mogły stanowić
zagrożenie dla środowiska i wód gruntowych. Po przeprowadzeniu prac teren został
uprzątnięty.
2. Prace wykonano na powierzchni terenu oraz na głębokości od poziomu 0 cm do
głębokości określonej w tabeli poniżej, a w przypadku jeśli wykryty w czasie rozpoznania
obiekt zalegał na głębokości większej niż określona w tabeli poniżej, jednak jego część
zalegała na głębokości do głębokości określonej w tabeli poniżej, prace wykonano również
do faktycznej głębokości zalegania przedmiotu.
3. Oczyszczono teren o łącznej powierzchni ….. ha (zgodnie z załączoną tabelą)
Powierzchnia
Głębokość
Lp.
Leśnictwo
Adres leśny
oczyszczona [ha]
oczyszczania [cm]
1
2
…
Ogółem
x
4. Na dzień wystawienia certyfikatu firma ….. (nazwa)…. potwierdza, że na tym terenie do
głębokości określonych w tabeli powyżej nie występują niewybuchy, niewypały,
amunicja, pozostałości po niewybuchach, niewypałach i amunicji; inne przedmioty
wybuchowe i pozostałości po nich oraz inne przedmioty metalowe.

.........................., dnia ...............................
.................................................................................
(podpisy i pieczątka uprawnionych przedstawicieli Wykonawcy)

ZG.270.2.2021
Załącznik nr 7 do Umowy

PROTOKÓŁ NIENAEŻYTEGO WYKONANIA PRAC nr ………….
1. W dniu ………(data)…….. r. skontrolowana została prawidłowość wykonania oczyszczenia
saperskiego niżej wymienionego obszaru.
2. Prace rozpoznania i oczyszczenia saperskiego na niżej wymienionym obszarze
przeprowadzała firma ………(nazwa, adres, nip, regon)…….., zwana dalej „Wykonawcą”,
reprezentowana przez ………. (imię, nazwisko, stanowisko) na podstawie Umowy nr ………………
zawartej w dniu ……… oraz protokołu udostępnienia terenu nr ………… spisanego w
dniu…………..
3. Weryfikacji prawidłowości wykonania rozpoznania i oczyszczenia saperskiego dokonywała
na podstawie umowy nr ………. z dnia ………firma ………(nazwa, adres, nip, regon)…….. , zwana
dalej „Zespołem Nadzorującym Prawidłowość Wykonywanych Prac” – „ZNPWP”,
reprezentowana przez ………. (imię, nazwisko, stanowisko), w obecności upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy oraz Zamawiającego – Nadleśnictwa ………(nazwa, adres, nip,
regon)…….., reprezentowanego przez ………. (imię, nazwisko, stanowisko)
4. Tereny na których stwierdzono nienależyte wykonanie prac przez „Wykonawcę”:

Lp.

Leśnictwo

Adres leśny
(oddział
pododdziałwydzielenie)

Powierzchnia
oczyszczana
sapersko [ha]

Głębokość
oczyszczania
[cm]

Powierzchnia
skontrolowana
przez ZNPWP
(ha)

1.
2.
…..
Ogółem

x

Przyczyna stwierdzenia uchybień:
……………………………………………………………………………………………
5. Dodatkowe ustalenia: ………………………………………………………………………………………………
(Np. W związku z powyższym Zamawiający wzywa Wykonawcę do usunięcia uchybień w
terminie do ………….. ).

Zamawiający …………………………
Wykonawca rozpoznania i oczyszczenia saperskiego ………..……………………..
Zespół Nadzorujący Prawidłowość Wykonywanych Prac ……………………………………

