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SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Informacje ogólne

Na potrzeby niniejszej SWZ za Wykonawcę - uważa się osobę fizyczną, osobę
prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która
oferuje na rynku wykonanie robót budowlanych lub obiektu budowlanego,
dostawę produktów lub świadczenie usług lub ubiega się o udzielenie
zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia
publicznego.

1.

Nazwa i adres Zamawiającego

1.1 Zamawiającym jest:
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - reprezentujące Skarb
Państwa
Nadleśnictwo Żagań
ul. Żarska 14,
68-100 Żagań
tel. +48 68 368 19 50, fax +48 68 377 34 92
e-mail: zagan@zielonagora.lasy.gov.pl
adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP:/pgl_lp_1419/SkrytkaESP
NIP: 924-000-58-81
zwane dalej „Zamawiającym”, które zaprasza do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego pn. „Bieżące utrzymanie dojazdów
pożarowych i dróg leśnych.” prowadzonym w trybie podstawowym bez
negocjacji zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji
warunków zamówienia, zwanej dalej SWZ.
1.2 Adres strony internetowej prowadzonego postępowania, na której
udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści
specyfikacji
warunków
zamówienia („SWZ”) oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio
związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia

http://zagan.zielonagora.lasy.gov.pl/przetargi-zamowienia-zarzadzenia
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2.

Tryb udzielenia zamówienia
2.1 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej
130.000 złotych a poniżej wartości równej lub przekraczającej progi unijne,
prowadzone w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji na
podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U.2019 poz. 2019 z późn. zm.). Zamawiający nie przewiduje
wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością przeprowadzania negocjacji.
2.2 Podstawa prawna opracowania Specyfikacji Warunków Zamówienia:
1) Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.2019
poz. 2019 z późn. zm.), dalej zwana jako ustawa PZP,
2) Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020
r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub
oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r.
poz. 2415),
3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie
sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych
dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020
r. poz. 2452).

3.

Opis przedmiotu zamówienia
3.1 Przedmiotem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia są: roboty
budowlane polegające na utrzymaniu (konserwacji) dróg leśnych (w tym dróg
pożarowych, miejsc postoju pojazdów) na terenie Nadleśnictwa Żagań w 2021 r.,
3.2 Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) Drogi o nawierzchni utwardzonej – konserwacja nawierzchni tłuczniowych .W
ramach tego zakresu planuje się następujące czynności:
- Naprawy dróg tłuczniowych - profilowanie równiarką, rozluźnienie górnej
warstwy, likwidacja nierówności profilu drogi, wyrównanie z uzupełnieniem
materiałem miejscowym
- Naprawy dróg tłuczniowych - wyrównanie z uzupełnieniem materiałem
dowiezionym ubytków o pow. do 3,0m2 o głębokości do 10cm
- Naprawy dróg tłuczniowych - uzupełnienie nawierzchni miałem kamiennym w
ilości 20kg/m2 wraz z zagęszczeniem
2) Drogi o nawierzchni nieutwardzonej – konserwacja nawierzchni gruntowych. W
ramach tego zakresu planuje się następujące czynności:
- Naprawy dróg gruntowych - profilowanie równiarką, rozluźnienie górnej
warstwy, likwidacja nierówności profilu drogi, wyrównanie z uzupełnieniem
materiałem miejscowym - Naprawy dróg gruntowych – zagęszczanie.
- Koryta wykonywane mechanicznie gł. do 13 cm w gruncie kat. II-VI na całej
szerokości jezdni z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża z załadunkiem
nadmiaru gruntu z koryta i odwozem na odległość do 3km
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- Nawierzchnia z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji
0/31,5mm o grubości po zagęszczeniu do 13 cm wraz zamiałowaniem frakcją
0/4mm (20kg/m2)
- Koryta wykonywane mechanicznie gł. do 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej
szerokości jezdni z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża z załadunkiem
nadmiaru gruntu z koryta i odwozem na odl. do 3km - dojazdy pożarowe
- Nawierzchnia z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji
0/31,5mm uzupełnianej frakcją 0/5mm - warstwa o grubości po zagęszczeniu jak
w przedmiarze robót wraz zamiałowaniem frakcją 0/4mm (20kg/m2)
- Nawierzchnia z materiału rodzimego - warstwa o grubości po zagęszczeniu jak
w przedmiarze robót - pobocza utwardzone z materiału rodzimego uzyskanego w
wyniku korytowania istniejącej nawierzchni - dojazdy pożarowe i drogi leśne.
3) Towarzyszące roboty konserwacyjne poza obszarem jezdni w pasie
drogowym. W ramach tego zakresu planuje się następujące czynności:
- Odmulanie rowów z wyprofilowaniem skarp rowu (średnio 0,4m3/mb)
- Rozplantowanie urobku na poboczach i linii lasu
- Mechaniczne ścinanie poboczy
- czyszczenie przepustów
- Inne prace wykonywane ręcznie
3.3 Zamówienie nie zostało podzielone na części. Zamawiający nie dopuszcza
składania ofert częściowych.
3.4 Szczegółowy opis zakresu robót oraz technologia wykonania robót określone
zostały w opisie technicznym stanowiącym zał. nr 5 do SWZ (Projekt
Wykonawczy), kosztorysie ofertowym (przedmiar robót) (zał. nr 6 do SWZ) oraz
w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (zał. nr 7 do
SWZ).
3.5 Dodatkowe warunki dotyczące przedmiotu zamówienia:
1)

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z dokumentacją wymienioną
powyżej, zasadami wiedzy technicznej i budowlanej, obowiązującymi
przepisami oraz normami.

2)

Do realizacji zamówienia należy użyć materiałów nowych (niedopuszczalne
są materiały używane, powstałe w wyniku recyklingu żużla pomiedziowego
powstającego w trakcie procesu wytapiania miedzi w piecach szybowych lub
innego recyklingu itp.), które mieszczą się w ramach zawartych w
specyfikacji technicznej rozwiązań konstrukcyjnych, technologicznych i
technicznych. Ewentualne, użyte w dokumentacji przetargowej nazwy
materiałów określone przez producenta należy rozumieć jako przykładowe –
o parametrach pożądanych przez Zamawiającego. Oznacza to, że
Zamawiający dopuszcza w każdym przypadku użycie materiału
równoważnego pod względem głównych (istotnych) parametrów
technicznych i użytkowych, przy zachowaniu, co najmniej takiego samego
poziomu jakości, trwałości, funkcjonalności oraz kompatybilności z
pozostałymi materiałami użytymi (wbudowanymi) przy realizacji zamówienia.

3)

Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania
terenu, na którym prowadzone były roboty, wraz z przywróceniem co
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najmniej do stanu pierwotnego leśnych dróg dojazdowych użytkowanych
przez Wykonawcę na potrzeby robót.
3.6 Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym
Słowniku Zamówień (CPV):
- Prace przygotowawcze i rozbiórkowe kod CPV:45111200-0.
- Roboty drogowe kod CPV:45233120-6
- Roboty umocnieniowe i wykończeniowe kod CPV:45240000-1.
3.7 Określenie wartości zamówienia dokonano na podstawie kosztorysu
inwestorskiego.
3.8 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3.9 Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na
podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wchodzących w skład
przedmiotu zamówienia polegających na wykonywaniu wszelkich prac ręcznych
(stanowiska robotnicze) jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu
pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1320) oraz nie wprowadza
wymagań dotyczących zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2.
ustawy PZP
3.10 Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o udzielenie
zamówienia wyłącznie przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy
PZP
3.11 Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa
w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy PZP
3.12 Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej.
3.13 Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia
dokonywane będą złotych polskich [PLN].
3.14 Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
3.15 Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów związanych z udziałem w
postępowaniu.
3.16 Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek
osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań.
3.17 Zamawiający nie wymaga oraz nie dopuszcza możliwości złożenia oferty
w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do oferty katalogów
elektronicznych.
3.18 Zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy PZP komunikacja w postępowaniu o
udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz
przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a
wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie PZP, odbywa się
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
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3.19 Stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)(Dz. Urz. UE L 119, str. 1
ze zm. – dalej „RODO”) Zamawiający informuje, iż administratorem danych
osobowych jest Monika Jędro. Z Inspektorem Ochrony Danych można
skontaktować się na adres e-mail iod@comp-net.pl
3.19.1 Zamawiający przetwarza dane osobowe zebrane w niniejszym
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w sposób gwarantujący
zabezpieczenie przed ich bezprawnym rozpowszechnianiem.
3.19.2. Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO
w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w
dziale IX PZP, do upływu terminu do ich wniesienia.
3.19.3 Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego oraz jego rozstrzygnięciem, jak również, po wybraniu
Wykonawcy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego oraz jej realizacji, a także udokumentowania
postępowania o udzielenie zamówienia i jego archiwizacji
3.19.4 Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
dokumentacja postępowania zostanie udostępniona w oparciu o art. 18 – 19 oraz
74 – 76 PZP.
3.19.5 Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego będą przechowywane,
zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4
lata, okres przechowywania obejmuje cały okres obowiązywania umowy w
sprawie zamówienia publicznego.
3.19.6 Niezależnie od postanowień pkt 3.19.5. powyżej, w przypadku zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego, dane osobowe będą przetwarzane
do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy w sprawie
zamówienia publicznego.
3.19.7 Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego
postępowania o udzielenie zamówienia mogą zostać przekazane podmiotom
przetwarzającym dane w imieniu administratora danych osobowych np.
podmiotom świadczącym usługi doradcze, w tym usługi prawne, i konsultingowe,
firmom zapewniającym niszczenie materiałów itp.
3.19.8 Stosownie do art. 22 RODO, decyzje dotyczące danych osobowych nie
będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie
profilowania.
3.19.9 Osoba, której dotyczą pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego
postępowania dane osobowe, ma prawo:
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1) dostępu do swoich danych osobowych – zgodnie z art. 15 RODO, przy
czym Zamawiający może żądać wskazania dodatkowych informacji
mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
2) do sprostowania swoich danych osobowych – zgodnie z art. 16 RODO,
przy czym skorzystanie z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia
danych osobowych, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować
zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ani
zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z PZP oraz nie może
naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
3) do żądania od Zamawiającego – jako administratora, ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których
mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia
przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w
celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu
ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne
względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa
członkowskiego; prawo to nie ogranicza przetwarzania danych
osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego;
4) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na
adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa) w przypadku uznania, iż przetwarzanie jej danych osobowych
narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy RODO.
3.19.10 Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych
danych określa PZP.
3.19.11 Osobie, której dane osobowe zostały pozyskane przez Zamawiającego w
związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego nie przysługuje:
1) prawo do usunięcia danych osobowych, o czym przesadza art. 17 ust.
3 lit. b, d lub e RODO,
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20
RODO,
3) określone w art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania
danych osobowych, a to z uwagi na fakt, że podstawą prawną
przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
3.19.12 Dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i
urzędów państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie
przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym
lub w ramach sprawowania władzy publicznej, w szczególności do podmiotów
prowadzących działalność kontrolną wobec Zamawiającego.
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4.

Termin wykonania zamówienia
4.1.
Termin realizacji zamówienia: w ciągu 2 miesięcy od dnia zawarcia
umowy. Powyższe nie uchybia możliwości wykonywania uprawnień wynikających
z umowy po terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, jak również
możliwości przedłużenia okresu realizacji zamówienia w drodze zmiany umowy.
4.2.
Terminy wykonania poszczególnych prac będą określane w Zleceniach
sporządzanych przez Przedstawiciela Zamawiającego.

5.

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków

5.1 O udzielenie zamówienia zgodnie z art. 57 ustawy PZP mogą ubiegać się
Wykonawcy, którzy:
5.1.1 nie podlegają wykluczeniu,
5.1.2 spełniają warunki udziału w postępowaniu.
5.2 O udzielenie zamówienia zgodnie z art. 57 ustawy PZP mogą ubiegać się
Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.
Zamawiający nie formułuje szczegółowych wymagań dotyczących
spełnienia wyżej wymienionego warunku.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie formułuje szczegółowych wymagań dotyczących
spełnienia wyżej wymienionego warunku.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie formułuje szczegółowych
spełnienia wyżej wymienionego warunku.

wymagań

dotyczących

4) zdolności technicznej lub zawodowej.
W zakresie doświadczenia Zamawiający wymaga, aby: wykonawca wykazał i
udokumentował w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał
roboty budowlane w zakresie budów, przebudów, remontów lub napraw dróg o
nawierzchni gruntowej lub tłuczniowej o łącznej wartości 400 tyś zł brutto, w
tym co najmniej jedną o wartości co najmniej 100 tys. zł brutto.
W zakresie potencjału technicznego Zamawiający wymaga, aby Wykonawca
wykazał i udokumentował dysponowanie co najmniej następującym sprzętem: 8|S t r o n a

1 szt. samochodem ciężarowym samowyładowczym posiadającym
możliwość jednorazowego przewozu ładunku sypkiego (kruszywo) o ciężarze
min. 20 ton; - 1 szt. równiarką do dróg; - 1 szt. walcem drogowym
wibracyjnym stalowym samojezdnym o ciężarze min. 8 ton; Uwaga: obowiązek
zabezpieczenia ww. sprzętu obciąża Wykonawcę.
W zakresie zdolności zawodowej Zamawiający nie formułuje szczególnych
wymagań.
5.3 Ocena spełniania ww. warunków zostanie dokonana zgodnie z formułą
spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach lub w
dokumentach wyszczególnionych w rozdziale 9 niniejszej SWZ. Z treści
załączonych oświadczeń lub dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww.
warunki Wykonawca spełnił.
Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności
technicznej lub zawodowej – dopuszcza łączne spełnianie warunku przez
Wykonawców.
5.4. W myśl art. 118 ust. 1 ustawy PZP Wykonawca może w celu potwierdzenia
warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu
do konkretnego zamówienia, polegać na zdolnościach technicznych lub
zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru
prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
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. Zamawiający ocenia, czy udostępniane
wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub
zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie
przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy
nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały
przewidziane względem Wykonawcy.
Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na
zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie
składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji
podmiotów udostępniających zasoby.

6.

Podstawy wykluczenia , o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp
6.1 Z postępowania o udzielenie zamówienia, wyklucza się wykonawcę:
1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
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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,
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. 2012 poz. 769
oraz z 2020r poz. 2023),
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 (Dz. U. 2012 poz. 769 oraz z 2020r poz. 2023);
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 pkt 1;
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 wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności
należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w
sprawie spłaty tych należności;
4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia
publiczne;
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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 (Dz. U. z 2021r. poz. 275), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe
lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że
przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;
6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 ustawy 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.
6.2 W związku z tym, iż wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w
złotych równowartości kwoty dla robót budowlanych 20 000 000 euro
przesłanka wykluczenia, o której mowa w art. 108 ust. 2 PZP w niniejszym
postępowaniu nie występuje.
6.3 Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art.
108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 PZP, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie
przesłanki wymienione w art. 110 ust. 2 pkt 1)-3) PZP. Zamawiający ocenia,
czy podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w zdaniu poprzednim,
są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i
szczególne okoliczności czynu Wykonawcy. Jeżeli podjęte przez Wykonawcę
czynności, o których mowa wyżej, nie są wystarczające do wykazania jego
rzetelności, Zamawiający wyklucza Wykonawcę.

7.

Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 109 ust. 1 Ustawy Pzp

Zamawiający nie przewiduje podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 109
ust. 1 Ustawy Pzp.

8.

Informacje o podmiotowych środkach dowodowych
8.1. W zakresie potwierdzenia spełnienia warunków udziału w
postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia Zamawiający żąda
następujących środków dowodowych:
8.1.1 Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy
PZP
o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu - załącznik nr 4 do SWZ;
8.1.2 Oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP, o
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia
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16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021r. poz.
275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o
przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub
informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego
wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 9 do SWZ;
8.1.3 Oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w
oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, w zakresie podstaw
wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa
w:
a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy PZP,
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, dotyczącej orzeczenia zakazu
ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego
c) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP,
d) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, dotyczących orzeczenia zakazu
ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
e) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP, dotyczących zawarcia z innymi
wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
f) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP,
8.1.4 Wypełniony Wykaz maszyn i urządzeń dostępnych Wykonawcy w celu
realizacji zamówienia (załącznik nr 3 do SWZ).
8.1.5 Wypełniony Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w
okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -w tym
okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz
podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem
dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie,
przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały
wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w
stanie uzyskać tych dokumentów -inne odpowiednie dokumenty (załącznik nr 2
do SWZ)
8.2.
Dokumenty
podwykonawców:

podmiotów

udostępniających

zasoby

oraz

8.2.1 Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji
podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o
którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy 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.
8.2.2 Ponadto Wykonawca przedstawia zobowiązanie lub inny podmiotowy
środek dowodowy potwierdzający, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami
udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów, który
określa w szczególności:
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a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego
zasoby;
b) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego
zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu
zamówienia;
c) 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.
8.2.3 Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy przedstawienia dokumentów
dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części
zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji
wykonawca polega na zasadach określonych w art. 118 ustawy PZP.
8.3. Forma składanych dokumentów:
8.3.1 Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, składa się,
pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
8.3.2 Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne
dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz
z tłumaczeniem na język polski.
8.3.3 Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, o
których mowa w 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,
składa się w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym w zakresie i w sposób określony w
Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie
sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych
dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.
8.3.4 W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, w tym zobowiązanie
podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, inne
dokumenty, dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania lub
pełnomocnictwo, zostały sporządzone lub wystawione jako dokument w postaci
papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem
w postaci papierowej.
8.3.5 Sposób poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem
w postaci papierowej został określony w § 6 i 7 Rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i
przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów
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elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.
8.3.6 Przez cyfrowe odwzorowanie, należy rozumieć dokument elektroniczny
będący kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający
zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego
dostępu do oryginału. Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy PZP Zamawiający wezwie
Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w
wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych
środków dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia.
Zgodnie z art. 274 ust. 2 ustawy PZP – jeżeli będzie to niezbędne do
zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia,
Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawców na każdym etapie
postępowania do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków
dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia.
9.

Zestawienie dokumentów wymaganych do złożenia w przedmiotowym
postępowaniu w terminie składania ofert.

9.1. Wypełniony Formularz Ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do SWZ.
9.2 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnieniu warunków udziału
w postępowaniu - załącznik nr 4 do SWZ.
9.3 Opracowany kosztorys ofertowy (przedmiar robót) – załącznik nr 6 do SWZ.
9.4 W przypadku podpisania oferty lub innych dokumentów przez osob(ę)y nie
wymienion(ą)e w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy –
Pełnomocnictwo.
9.5 W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
- dokument ustanawiający pełnomocnika, upoważnienie pełnomocnika do
reprezentowania grupy wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia
lub reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego w ich imieniu, - oświadczenie, o którym mowa w art. 125
ust 1 ustawy PZP składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia.
9.6 W przypadku powoływania się na zasoby podmiotów udostępniających
zasoby w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu na
podst. art. 118 ustawy PZP – zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby
do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy, a także
oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw
wykluczenia tego podmiotu i spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w
zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.
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10.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie

10.1 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie:
- ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte
wykonanie zobowiązania,
- zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia;
- pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej; fakt
ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów,
wszelka korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem;
- jeżeli oferta konsorcjum zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, pełnomocnik
przed zawarciem umowy przedstawi kopię umowy regulującą współpracę tych
Wykonawców;
- przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
10.2 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców,
oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, składa każdy z
wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz
spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z
wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

11.

Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których
Zamawiający będzie się komunikował z Wykonawcami, oraz informacje o
wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysłania i
odbierania korespondencji elektronicznej.
11.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia
Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu:

komunikacja

między

1) miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
2) ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal
3) poczty elektronicznej: zagan@zielonagora.lasy.gov.pl
11.2. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:
− w sprawach procedury przetargowej: Konrad Werk tel. 68 368 19 50 wew. 106,
email: konrad.werk@zielonagora.lasy.gov.pl
− w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia: Konrad Werk tel. 68 368 19
50 wew. 106, email: konrad.werk@zielonagora.lasy.gov.pl
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.00 z wyłączeniem dni wolnych od
pracy.
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11.3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca
posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy:
„Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do
„Formularza do komunikacji”.
11.4. 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
systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług
administracji publicznej (ePUAP).
11.5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych
formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i
„Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.
11.6. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów
elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub
oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
11.7. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako
załącznik do niniejszej SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na
Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla
Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.
12.

Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy
składania ofert).

12.1 W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy
Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń,
wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji (poza składaniem ofert)
odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza:
„Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez
miniPortal. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem
Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP lub ID
postępowania).
12.2. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą
poczty elektronicznej, email: zagan@zielonagora.lasy.gov.pl
12.3. Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za
pośrednictwem „Formularza do komunikacji” jako załączniki. Zamawiający
dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych za
pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt. 2 adres email. Sposób
sporządzenia dokumentów elektronicznych 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
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technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji
elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursie (Dz. U. z 2020 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 poz. 2415).
12.4. Zgodnie z art. 284 ust. 1 ustawy PZP Wykonawca może zwracać się do
Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ. Zamawiający niezwłocznie udzieli
wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert,
pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do zamawiającego
nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert.
12.5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępni, bez
ujawniania źródła zapytania, na stronie internetowej prowadzonego
postępowania.
12.6. W uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu składania ofert
Zamawiający może zmienić treść SWZ.
12.7. Dokonaną zmianę treści SWZ Zamawiający udostępnia na stronie
internetowej prowadzonego postępowania.

13.

Wymagania dotyczące wadium
13.1 Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 3 000,00 zł (słownie:
trzy tysiące złotych 00/100).
13.2 Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach
według wyboru Wykonawcy:
1) pieniądzu,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt
2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (tekst jedn. Dz. U. 2020 r., poz. 299).
13.3 Wadium w formie pieniężnej należy wpłacić wyłącznie przelewem na
rachunek bankowy Zamawiającego: PKO BP O/Żagań nr rachunku: 44 1020
5460 0000 5802 0042 1958 z dopiskiem „Wadium – Bieżące utrzymanie
dojazdów pożarowych i dróg leśnych”.
13.4 Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których
mowa w pkt 13.2, ppkt. 2 do 4 Wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał
gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej. Wadium powinno spełniać co
najmniej poniższe wymagania:
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę
wadium przez Wykonawcę określone w ustawie PZP.
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2) z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty
całej kwoty wadium;
3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż
termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą
jest dzień składania ofert);
5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer
przedmiotowego postępowania; beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest:
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe – reprezentujące Skarb
Państwa Nadleśnictwo Żagań.
6) 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).
13.5 Wadium musi być wniesione przed upływem wyznaczonego terminu
składania ofert tj. do dnia 22.10.2021r. do godz. 10.00
13.6 Wadium wnoszone w formach innych niż w pieniądzu będzie skuteczne,
jeżeli ustanowienie wadium w drodze czynności prawnej nastąpi przed upływem
terminu składania ofert. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał
gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
13.7 Wniesienie wadium w pieniądzu na rachunek bankowy wskazany przez
Zamawiającego (jw. w pkt 13.3) będzie skuteczne wyłącznie z chwilą uznania
tego rachunku bankowego przed upływem terminu składania ofert (jw. w pkt
13.6), gdyż dopiero uznanie tego rachunku bankowego kwotą wadium (przelew z
tytułu wadium na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego) powoduje,
że Zamawiający będzie w posiadaniu wadium (wskazane jest dołączenie dowodu
wpłaty do oferty).
13.8 Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli wykonawca nie wniósł wadium, lub wniósł
w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu
terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium po wyborze oferty
najkorzystniejszej (z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza).

14.

Termin związania ofertą
Wykonawca będzie związany ofertą do upływu następującego terminu:
21.11.2021 r., jednak nie dłużej niż od dnia upływu terminu składania ofert, przy
czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa
termin składania ofert

15.

Opis sposobu przygotowania oferty.
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15.1. Ofertę należy przygotować zgodnie ze wzorem załączonym do SWZ załącznik Nr 1 Formularz Oferty wraz z kosztorysem ofertowym.
15.2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim w formacie danych: .pdf, .doc,
.docx, .rtf, .xps, lub .odt.
15.3. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w
postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
15.4. Treść złożonej Oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Warunków
Zamówienia.
15.5. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
15.6. Zamawiający wymaga aby Wykonawca, który powołuje się na zasoby
podmiotów udostępniających zasoby zamieścił informacje o tych podmiotach w
formularzu ofertowym.
15.7. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę, w ofercie, części
zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania
przez wykonawcę nazw firm podwykonawców, jeśli są już znani.
15.8. Oferta i załączniki do oferty muszą
upoważnion(ego)ych przedstwiciel(a)i Wykonawcy.

być

podpisane

przez

15.9. W przypadku podpisania oferty lub oświadczeń przez osob(ę)y nie
wymienion(ą)e w dokumencie rejestracyjnym, (ewidencyjnym) Wykonawcy,
należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo.
15.10. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 74 ust. 1 i 2 ustawy Prawo
zamówień publicznych oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne
są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia.
15.11. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), jeśli Wykonawca w celu utrzymania w
poufności tych informacji , że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, że
zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie
może zastrzec informacji dotyczących nazwy albo imienia i nazwiska oraz
siedziby lub miejsca prowadzonej działalności gospodarczej albo miejsca
zamieszkania oraz ceny zawartej w ofercie.
15.12. Zastrzeżenie informacji, danych, dokumentów lub oświadczeń nie
stanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji spowoduje ich odtajnienie.
16.

Sposób oraz termin składania ofert
16.1. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia
22.10.2021 r., do godz. 10.00
16.2. Zgodnie z art. 68 ustawy PZP przekazywanie ofert w postępowaniu odbywa
się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zapewniających zachowanie
integralności, autentyczności, nienaruszalności danych i ich poufności w ramach
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wymiany i przechowywania informacji, w tym zapewniających możliwość
zapoznania się z ich treścią wyłącznie po upływie terminu na ich składanie.
16.3. 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.
16.4. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w
„Instrukcji użytkownika”, dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/
16.5. Jeżeli dokumenty elektroniczne, 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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), wykonawca, w
celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i
odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia
„Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami
stanowiącymi jawną część należy ten plik zaszyfrować.
16.6 Do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, oraz dokumenty wyszczególnione
w rozdz. 9 niniejszej SWZ, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej
opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, a następnie
zaszyfrować wraz z plikami stanowiącymi ofertę.
16.7. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.
16.8. 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.
16.9. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie
dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.

17.

Termin otwarcia ofert
17.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.10.2021 r., o godzinie 11.00
17.2. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania
ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i
następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.
17.3. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie
internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
17.4. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający udostępni na stronie
internetowej prowadzonego postępowania informacje o:
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17.4.1 nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub
miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania
wykonawców, których oferty zostały otwarte;
17.4.2 cenach zawartych w ofertach.
17.5. W przypadku awarii systemu teleinformatycznego, która powoduje brak
możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez zamawiającego, otwarcie
ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.

18.

Opis sposobu obliczenia ceny
18.1 Cena ofertowa powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z
wykonaniem zamówienia, uwzględniająca cały zakres przedmiotu zamówienia
oraz ewentualne ryzyko wynikające z okoliczności, które można było przewidzieć
w terminie opracowywania oferty do czasu jej złożenia. Wykonawca jest
zobowiązany do wypełnienia tabeli kosztorysu ofertowego będącego
jednocześnie przedmiarem robót wg załącznika nr 6 do SWZ, w którym:
a) Wykonawca w kolumnie „Cena zł”, dla każdej pozycji kosztorysu w
odpowiednim polu wpisuje cenę jednostkową w zł netto za jednostkę przedmiaru
wskazaną w kolumnie „Jedn. miary”.
b) w kolumnie „Wartość zł” Wykonawca wpisuje w odpowiednim polu iloczyn liczb
z kolumny „Ilość” i kolumny „Cena zł” otrzymując wartość netto robót wskazanych
w odpowiednim wierszu.
c) następnie Wykonawca sumuje wszystkie kwoty z ostatniej kolumny „Wartość
zł” w odpowiednim polu wiersza „Razem dział:” otrzymując całkowitą cenę netto
za wykonanie robót objętych kosztorysem.
d) W odpowiednim miejscu formularza oferty (załącznik nr 1 do SWZ)
Wykonawca wpisuje tak obliczoną cenę netto za wykonanie całości robót, oblicza
wysokość podatku VAT wg odpowiedniej stawki i wpisuje ją w odpowiednim
miejscu tegoż formularza, a następnie wylicza wartość brutto za wykonanie
zamówienia jako sumę wskazanych poprzednio wartości, i wpisuje ją we
wskazane miejsce formularza oferty.
18.2 Wykonawca zobowiązany jest podać na formularzu oferty – załącznik nr 1
do SWZ:
1) wartość netto zamówienia,
2) stawkę i wartość podatku VAT,
3) cenę brutto za wykonanie zamówienia,
4) dołączyć do formularza oferty wypełniony kosztorys ofertowy.(załącznik nr 6
do SWZ)
18.3 Przedmiar robót określa opis robót i wskazuje czynności, które należy
uwzględnić w cenach jednostkowych oferty, jednostki przedmiarowe i ilości
jednostek przedmiarowych robót wynikające z obliczeń.

21 | S t r o n a

18.4 Oferowane ceny jednostkowe robót muszą uwzględniać wszystkie koszty
robocizny, materiałów (w tym wszystkie urządzenia, wyroby, konstrukcje) wraz z
kosztami ich zakupu, pracy sprzętu i środków transportu technologicznego,
niezbędne do wykonania robót objętych daną jednostką przedmiarową oraz
koszty pośrednie i zysk.
18.5 Ceny jednostkowe i wyniki obliczeń wartości w poszczególnych pozycjach
kosztorysu oraz łączną końcową cenę kosztorysową należy podać w
zaokrągleniu do 1gr (do dwóch miejsc po przecinku). Jeżeli trzecią cyfrą po
przecinku jest cyfra 5 lub większa, zaokrąglenia należy dokonać „w górę”.
18.6 W kalkulacji kosztorysowej nie mogą występować dodatki i opusty oraz
ewentualnie jakiekolwiek inne składniki kalkulacyjne poza tymi, które wynikają z
formuły kalkulacyjnej.
18.7 W kosztorysie ofertowym muszą być wycenione wszystkie pozycje
przedmiaru, co oznacza podanie ceny jednostkowej i obliczenie wartości dla
każdej pozycji przedmiaru.
18.8 Nie uwzględnienie powyższych zasad przy sporządzeniu kosztorysu
skutkować będzie odrzuceniem oferty.
18.9 Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki
rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek zgodnie z art. 223 ust. 2 ustawy PZP niezwłocznie zawiadamiając o
tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Zamawiający odrzuci ofertę
jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie poprawiona zgodnie z art. 223 ust. 2
pkt 3 Prawa zamówień publicznych, w wyznaczonym terminie zakwestionuje
poprawione omyłki.
18.10 Warunki finansowania.
1) Zapłata za wykonane roboty budowlane nastąpi zgodnie z zapisami umowy –
wzór załącznik nr 8 do SWZ.
2) Podstawę zapłaty będzie stanowiła faktura wystawiona przez Wykonawcę po
podpisaniu protokołu bezusterkowego odbioru robót wykonanych w ramach
każdego Zlecenia odrębnie.
3) Termin zapłaty faktury: do 30 dni licząc od dnia jej doręczenia
Zamawiającemu.
4) Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zaliczek na poczet
wykonania zamówienia.

19.

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy ocenie ofert,
wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
19.1 Kryteria i sposób oceny ofert.

22 | S t r o n a

19.1.1 Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi
kryteriami:
a) Cena ofertowa - 60%, biorąc pod uwagę cenę łączną za wykonanie
zamówienia.
W zakresie tego kryterium oferta może uzyskać maksymalnie 60 punktów.
Ocena punktowa kryterium zostanie dokonana zgodnie z formułą:
Wc = cmin / cob x 60 pkt,
gdzie:
cmin - najniższa cena spośród ofert ważnych
cob - cena oferty badanej.
b) Szybkość reakcji Wykonawcy na wezwanie Zamawiającego- 40%.
W zakresie tego kryterium oferta może uzyskać maksymalnie 40 punktów.
Ocena punktowa kryterium zostanie dokonana zgodnie z formułą:
Ws = (14 – D) / 14 x 40 pkt,
gdzie:
D – liczba dni, które wg Wykonawcy upłyną od dnia przyjęcia przez niego
informacji o wystawieniu Zlecenia, do dnia rozpoczęcia robót budowlanych na
zgłoszonym odcinku (Zamawiający wymaga, aby roboty zostały ukończone w
terminie max. 14 dni od zadeklarowanego dnia rozpoczęcia robót budowlanych
na wskazanym obiekcie, przy założeniu, że w tym czasie wykonywane będą
roboty tylko na tym obiekcie).
Uwaga:
- jeżeli Wykonawca zgłosi liczbę dni z przedziału 1 – 2, Zamawiający przyjmuje
współczynnik D = 0;
- jeżeli Wykonawca zgłosi liczbę dni z przedziału 3 – 13, Zamawiający przyjmuje
współczynnik D równy liczbie zgłoszonych dni;
- w pozostałych przypadkach Zamawiający przyjmuje współczynnik D = 14.
Maksymalny termin na wejście z robotami wynosi 14 dni od dnia przekazania
informacji o Zleceniu.
19.1.2 Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po
przecinku.
19.1.3 Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska
największą ilość punktów (suma Wc + Ws).
19.1.4 Wybór oferty:
a) wybór oferty najkorzystniejszej nastąpi zgodnie z art. 239 ustawy PZP.,
b) jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub
więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert,
zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały
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złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wyzywa wykonawców, którzy
złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert
dodatkowych.
c) Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie będą mogli zaoferować cen
wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
19.1.5 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada
wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie – Prawo zamówień
publicznych oraz SWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o
podane powyżej kryterium wyboru.
19.1.6 W przypadku podmiotów, mających swą siedzibę lub miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, które na podstawie
odrębnych przepisów nie są obowiązane do uiszczenia podatku VAT w kraju, a
ich oferty zawierają jedynie cenę netto, Zamawiający podczas porównania tych
ofert doliczy do ceny ofertowej netto kwotę należnego, obciążającego
Zamawiającego z tytułu realizacji umowy podatku VAT zgodnie z aktualnie
obowiązującymi przepisami o podatku od towarów i usług.
20.

Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze
oferty w celu zawarcia umowy.
20.1. Zamawiający po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zawiadomi na
piśmie o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty.
Informacja ta zostanie umieszczona również na stronie internetowej
prowadzonego postępowania.
20.2. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,
uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający
może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w
postępowaniu wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo
unieważnić postępowanie.
20.3. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest, przed
zawarciem umowy przekazać Zamawiającemu:
a) jeżeli oferta zostanie złożona przez Wykonawców współdziałających w ramach
spółki cywilnej, to pełnomocnik spółki będzie miał obowiązek dostarczyć
Zamawiającemu umowę spółki,
b) jeżeli oferta zostanie złożona przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia, to pełnomocnik konsorcjum będzie miał obowiązek
dostarczyć Zamawiającemu kopię umowy regulującą współpracę tych
wykonawców.
20.4 Wykonawca przedstawi Zamawiającemu, najpóźniej w terminie do 7 dni po
podpisaniu umowy z Zamawiającym, umowy zawarte z podwykonawcami, a w
przypadku niezgodności z wytycznymi zawartymi w SWZ dokona ich
uzupełnienia lub zmiany. Uwaga: Jeżeli Wykonawca, którego oferta została
wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub
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nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez
przeprowadzania ich ponownej oceny chyba, że zachodzą przesłanki, o których
mowa w art. 255 ustawy PZP.
20.5 Ubezpieczenie Wykonawcy.
20.5.1 Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć na czas obowiązywania Umowy, nie
później niż do dnia poprzedzającego dzień, w którym ma nastąpić przekazanie
Terenu budowy, umowę lub umowy ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i
odpowiedzialności związanej z realizacją Umowy, oraz do terminowego
opłacania należnych składek ubezpieczeniowych, w zakresie odpowiedzialności
cywilnej (OC) Wykonawcy z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej,
obejmujące swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie
w wyniku śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w
wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia własnego lub osób trzecich, a
także szkody spowodowane błędami (szkoda rzeczowa), powstałe w związku z
wykonywaniem robót budowlanych i innych prac objętych przedmiotem Umowy,
na kwotę ubezpieczenia nie niższą niż 60 000 zł.
20.5.2 Koszt umowy, lub umów, o których mowa powyżej w szczególności
składki ubezpieczeniowe, pokrywa w całości Wykonawca.
20.5.3 Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumenty potwierdzające
zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczególności kopię umowy i polisy
ubezpieczenia, nie później niż do dnia przekazania Terenu budowy. W przypadku
uchybienia przedmiotowemu obowiązkowi Zamawiający ma prawo wstrzymać się
z przekazaniem Terenu budowy do czasu ich przedłożenia, co nie powoduje
wstrzymania biegu terminów umownych w zakresie wykonania Umowy przez
Wykonawcę.
20.5.4 W razie wydłużenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązuje się
do przedłużenia ubezpieczenia na zasadach określonych powyżej,
przedstawiając Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zawarcie umowy
ubezpieczenia, w tym w szczególności kopię umowy i polisy ubezpieczenia, na
co najmniej miesiąc przed wygaśnięciem poprzedniej umowy ubezpieczenia. W
przypadku niedokonania przedłużenia ubezpieczenia, przedłużenia niezgodnie z
zasadami określonymi lub nieprzedłożenia przez Wykonawcę odnośnego
dokumentu ubezpieczenia w terminie, o którym mowa powyżej, Zamawiający w
imieniu i na rzecz Wykonawcy na jego koszt dokona stosownego ubezpieczenia
w zakresie określonym niniejszą umową, a poniesiony koszt potrąci z należności
wynikających z najbliższej faktury wystawionej przez Wykonawcę.
20.5.5 Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunków
ubezpieczenia bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.

21.

Powierzenie części zamówienia podwykonawcy
21.1. Wykonawca
podwykonawcom.

może

powierzyć

wykonanie

części

zamówienia
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21.2. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom,
Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie (Formularzu oferty)
części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć temu podwykonawcy
oraz podania nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są znani.
21.3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na
którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118
ust. 1 ustawy PZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału w
postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że
proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w
stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca
powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia – na czas (data)
wnioskowania o zmianę/ rezygnację.

22.

Wymagania dotyczące wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania
umowy
22.1 Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego
wykonania umowy przez wykonawcę, którego oferta została uznana za
najkorzystniejszą.

23

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.
23.1. Projektowane postanowienia umowy stanowi Załącznik Nr 8 do SWZ.
23.2. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie
i sposób określony w art. 308 ust. 2 lub ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy PZP.
23.3 Zamawiający informuje, że przewiduje korzystanie z zamówień
opcjonalnych (prawo opcji), zgodnie z zapisami wzoru umowy. Zamawiający w
załączniku nr 1 do SWZ (formularz ofertowy) określa podstawowy poziom
zamówienia, który może poszerzyć poprzez zwiększenie do 50% wartości
zamówienia podstawowego.

24.

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia
24.1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują
wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał
interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może
ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.
Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o
udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia
przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469
pkt 15 ustawy PZP, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
24.2. Środkami ochrony prawnej są:
a) odwołanie,

26 | S t r o n a

b) skarga do sądu.
24.3. Odwołanie.
1) Odwołanie przysługuje na niezgodną z przepisami ustawy czynność
zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na
projektowane postanowienie umowy oraz zaniechanie czynności w postępowaniu
o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie
ustawy PZP.
2) Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przekazania informacji o
czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli została
przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie 10
dni – jeżeli została przekazana w inny sposób,
3) Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o
udzielenie zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia
ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub dokumentów zamówienia na
stronie internetowej,
4) Odwołanie wobec czynności innych niż określono w pkt. 2 i 3 wnosi się w
terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej
staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących
podstawę jego wniesienia,
5) Szczegółowo kwestie związane z wniesieniem odwołania zawarte są w art.
515-521 ustawy PZP.
24.4. Skarga do sądu.
Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz
postanowienie Prezesa Izby, stronom oraz uczestnikom postępowania
odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Szczegółowo kwestie dotyczące
skargi do sądu uregulowane zostały w art. 579-590 ustawy PZP.
25.

Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 214 ust. 1
pkt 7 i 8 jeżeli Zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień.
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art.
214 ust. 1 pkt 7 i 8 PZP.

26.

Rękojmia za wady
Zakres uprawnień z tytułu rękojmi regulują odpowiednie przepisy Kodeksu
cywilnego. Rękojmia dotyczy każdego z obiektów wykonywanych w ramach
pojedynczego Zlecenia, a bieg jej terminu liczony będzie od dnia podpisania
protokołu bezusterkowego odbioru robót wykonanych w ramach tego Zlecenia.

27.

Informacje dotyczące przeprowadzenia przez wykonawcę wizji lokalnej
Zamawiający nie przewiduje możliwości ani nie wymaga złożenia oferty po
odbyciu wizji lokalnej.

28.

Załączniki do specyfikacji

27 | S t r o n a

nr 1 – formularz ofertowy,
nr 2 – wykaz wykonanych robót budowlanych,
nr 3 - wykazu maszyn i urządzeń
nr 4 – oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia i spełnieniu warunków
udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne
nr 5 – projekt wykonawczy,
nr 6 – kosztorys ofertowy (przedmiar robót),
nr 7 – STWIOR,
nr 8 – wzór umowy,
nr 9 – oświadczenie dot. grupy kapitałowej,
nr 10 – mapa dróg do utrzymania
nr 11 - link do postępowania oraz ID postępowania.
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