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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);
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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
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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).
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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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