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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
Nadleśnictwo Złoty Potok
reprezentowane przez mgr inż. Andrzeja Krzypkowskiego – Nadleśniczego
siedziba Nadleśnictwa:
Złoty Potok ul Kościuszki 2
42 – 253 Janów
tel. +48 329 11 70, fax +48 329 11 71
e-mail: zloty_potok@katowice.lasy.gov.pl
adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej _ePUAP pgl_lp_0238/SkrytkaESP
strona internetowa zamawiającego:
http://www.zlotypotok.katowice.lasy.gov.pl
(dalej „Zamawiający”) zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z wymaganiami
określonymi w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej „SIWZ”).
2. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA
2.1.

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10
ust. 1 oraz art. 39 – 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm. – dalej „PZP”) oraz aktów wykonawczych
do PZP.

2.2.

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla zamówień
o wartości równej lub wyższej niż kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 PZP.

2.3.

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

2.4.

Niniejsze postępowanie jest jedną z części zamówienia związanego z realizacją projektu
przez wielu zamawiających pn. „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian
klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych”
POIS.02.01.00–00- 0005/16.
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2.5.

Projekt ten jest współfinasowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

2.6.

Wartość całości Projektu przekracza kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 Ustawy PZP, a którego każda z części stanowi oddzielną procedurę zamówienia
w rozumieniu art. 32 ust. 4 tejże Ustawy. Wartości szacunkowej całości Projektu nie należy
utożsamiać z wartością niniejszego zamówienia.

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
3.1.

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w ramach zadania prowadzonego pn. Budowa
i przebudowa przepustów na przepusty o większym świetle wraz z umocnieniem
brzegów i dna rowu w Leśnictwach Julianka, Stawki, Poraj i Siedlec
Numer referencyjny zadania: S.270.9.2020

Zamówienie publiczne opisane w niniejszej SIWZ realizowane jest jako część zadania wykonywanego
w ramach projektu pn.”Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu –mała
retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych”.
Planowany okres realizacji całego projektu: 2016 - 2020 r.
Beneficjent: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
Celem projektu jest wzmocnienie odporności na zagrożenia związane ze zmianami klimatu
w nizinnych ekosystemach leśnych. Podejmowane działania będą ukierunkowane na zapobieganie
powstawaniu lub minimalizację negatywnych skutków zjawisk naturalnych takich jak: niszczące
działanie wód wezbraniowych, powodzie i podtopienia, susza i pożary. Cel główny projektu zostanie
osiągnięty poprzez realizację kompleksowych działań polegających na zabezpieczeniu lasów przed
kluczowymi zagrożeniami związanymi ze zmianami klimatycznymi.
Obejmą one rozwój systemów małej retencji oraz przeciwdziałanie nadmiernej erozji wodnej
na terenach nizinnych.
Cele uzupełniające:
- odbudowa cennych ekosystemów naturalnych, a tym samym pozytywny wpływ na ochronę
różnorodności biologicznej;
- ocena skutków przyrodniczych wykonywanych zadań realizowana poprzez prowadzenie
monitoringu porealizacyjnego wybranych zadań adaptacyjnych.
W ramach projektu będą realizowane inwestycje związane z:
- budową, przebudową, odbudową i poprawą funkcjonowania zbiorników małej retencji, wraz
z niezbędną infrastrukturą umożliwiającą czerpanie wody do celów przeciwpożarowych przez
jednostki PSP;
- budową, przebudową, odbudową i poprawą funkcjonowania małych urządzeń piętrzących w celu
spowolnienia odpływu wód powierzchniowych oraz ochrony gleb torfowych;

str. 3

- adaptacją istniejących systemów melioracyjnych do pełnienia funkcji retencyjnych
z zachowaniem drożności cieku dla ryb;
- zabezpieczeniem obiektów infrastruktury leśnej przed skutkami nadmiernej erozji wodnej,
związanej z gwałtownymi opadami;
- przebudową i rozbiórką obiektów hydrotechnicznych niedostosowanych do wód wezbraniowych
(mostów, przepustów, brodów).
Projekt wykorzystuje kompleksowe zabiegi łączące przyjazne środowisku metody przyrodnicze
i techniczne. Planowane są w większości małe obiekty/budowle o prostej konstrukcji budowane
z zastosowaniem materiałów naturalnych. Wybierane technologie mają być przyjazne dla
naturalnego środowiska przyrodniczego.
Bezpośrednim efektem realizacji całego projektu będzie zretencjonowanie 2,1 mln m³ wody.
Wartość całego projektu:
Planowany całkowity koszt realizacji całego projektu wynosi 234 670 000,00 zł
Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych całego projektu wynosi 170 000 000,00 zł
Maksymalna kwota dofinansowania całego projektu z funduszy europejskich
144 500 000,00 zł

wynosi

Wartości szacunkowej całości Projektu nie należy utożsamiać z wartością niniejszego
zamówienia.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach
„Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko”.
Opis przedmiotu zamówienia
zamieszczono w poniższych punktach.

będącego

przedmiotem

niniejszego

postępowania

Przedmiotem opracowania jest: „Budowa i przebudowa przepustów na przepusty o większym
świetle wraz z umocnieniem brzegów i dna rowow w leśnictwach Julianka, Stawki, Poraj i Siedlec”.
Inwestycja realizowana jest w ramach projektu „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i
leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach
nizinnych”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko.
Zakres przedmiotowego opracowania obejmuje budowę obiektów:
- Przepust P3 w km 0+360 rowu bez nazwy wraz z umocnieniem brzegów i dna rowu w rejonie wlotu
i wylotu przepustu,
- Przepust P5 w km 0+260 rowu bez nazwy wraz z umocnieniem brzegów i dna rowu w rejonie wlotu
i wylotu przepustu,
- Przepust P6 w km 0+490 rowu bez nazwy wraz z umocnieniem brzegów i dna rowu w rejonie wlotu
i wylotu przepustu.
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Zakres przedmiotowego opracowania obejmuje przebudowę obiektów:
- Przepust P1 w km 1+710 Śmiertelnej Strugi – rowu melioracyjnego wraz z umocnieniem brzegów
i dna rowu w rejonie wlotu i wylotu przepustu,
- Przepust P2 w km 3+430 rowu bez nazwy wraz z umocnieniem brzegów i dna rowu w rejonie wlotu
i wylotu przepustu,
- Przepust P4 w km 0+040 rowu bez nazwy wraz z umocnieniem brzegów i dna rowu w rejonie wlotu
i wylotu przepustu,
Zakres niniejszego opracowania obejmuje również rozbiórkę istniejących przepustów.
Podany kilometraż rowu dotyczy centralnego punktu przepustu, licząc od ujścia rowu.
Planowana inwestycja zlokalizowana jest w województwie śląskim, w powiecie
częstochowskim w gminach Janów, Przyrów i Kamienica Polska. Zakres opracowania obejmuje 12
działek inwestycyjnych na terenie leśnictw Julianka, Stawki, Poraj i Siedlec.
Planowana inwestycja przyczyni się do poprawy drożności rowów, ochroni infrastrukturę
leśną przed erozją wywołaną wodami wezbraniowymi. Przedmiotowe przepusty zostaną
dostosowane do szerokości rowów z uwzględnieniem wielkości odpływu wód ze zlewni i warunków
terenowych. Zadanie realizowane będzie zgodnie z wytycznymi do realizacji zadań i obiektów małej
retencji i przeciwdziałania erozji wodnej, zawartymi w Podręczniku wdrażania projektu
„Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz
przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych” oraz z wytycznymi rozporządzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Wodnej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. 2000 nr 63 poz. 735).
Planowana budowa przepustu P3 ma na celu odtworzenie dawnego ciągu komunikacyjnego.
Budowa przepustu P5 przysłuży się budowie nowego szlaku komunikacyjnego. Planowana budowa
przepustu P6 ma na celu naprawę istniejącego szlaku komunikacyjnego.
Budowa i przebudowa przepustów pozwoli zachować ciągłość biologiczną oraz zapewni
swobodny transport rumoszu.
Celem umocnienia brzegów i dna rowów jest ochrona infrastruktury leśnej przed działaniem
nadmiernej erozji wywołanej wodami wezbraniowymi. Odcinkowe umocnienia
techniczno-przyrodnicze dna zostaną wykonane z wykorzystaniem naturalnych materiałów (drewno,
kamień). Umocnienia brzegów zostaną wykonane w postaci zadarnienia. Umacniane będą tylko
krótkie odcinki w bezpośrednim oddziaływaniu przebudowywanych przepustów w zakresie
niezbędnym dla bezpieczeństwa konstrukcji
3.2.

Lokalizacja przedmiotu zamówienia
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Lp.

Powiat

1.

Gmina
Janów

2.

Nr obrębu

Nazwa obrębu

Nr działki

3

Czepurka

490

15

Ponik

567

3.
14

Zalesice

5.

częstochowski

Przyrów

9.
10.
11.
12.
13.

Kamienica
Polska

14.

3.3.

445

P2

456

6.

8.

P1

444

4.

7.

Przepust

5

Kopaniny

282

13

Wola Mokrzeska

503

5

Kopaniny

13

Wola Mokrzeska

3

Osiny

4

Rudnik Wielki

P3

282
283
503

P4

504
510
871
872

P5
P6

Opis planowanych robót:

Przepust P1 w km 1+710 Śmiertelnej Strugi – rowu melioracyjnego wraz z umocnieniem
brzegów i dna rowu w rejonie wlotu i wylotu przepustu
Przepust P1 znajduje się w Leśnictwie Julianka w oddziałach leśnych 83h i 84j.
Betonowy przepust zostanie zastąpiony przepustem z blachy falistej o przekroju łukowo-kołowym o
wym. 1,80 m x 1,20 m i długości 9,45 m. Na wlocie i wylocie należy wykonać przyczółek – wieniec
betonowy i narzut kamienny posadowiony na chudym betonie wspartym palisadą drewnianą.
Przewiduje się przywrócenie naturalnego dna rowu narzutem kamiennym na wlocie i wylocie
do przepustu. Dla zwiększenia stabilności przepustu przewiduje się zabezpieczenie skarp rowu na
wlocie i wylocie zadarnieniem.
Do umocnienia dna rowu należy stosować kamień o średnicy min. 300 mm. Narzut kamienny
zabezpieczyć palisadą drewnianą Φ100 mm H = 1 m zgodnie z częścią rysunkową.
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Na krawędzi drogi nad wlotem i wylotem przepustu przewiduje się montaż poręczy
drewnianych z prowadnicami z okrąglaków.
Z uwagi na wymagany minimalny naziom nad przepustem przewiduje się korektę niwelety i
odtworzenie nawierzchni istniejącej drogi leśnej na powierzchni ok. 65 m2.
Wyszczególnienie elementów projektowanego urządzenia:
a) górna woda:
- umocnienie lewego brzegu zadarnieniem na długości L = 5 m,
- umocnienie prawego brzegu zadarnieniem na długości L = 5 m,
- umocnienie dna narzutem kamiennym – klinowany kamień łamany o średnicy
min. 300 mm na długości L = 5 m, wspartym palisadą drewnianą Φ100 mm H = 1 m,
b) przepust:
- przepust łukowo-kołowy B/H = 1,80/1,20 m; L = 9,45 m,
Rzędna wlotu: 245,86 m n.p.m.,
Rzędna wylotu: 245,81 m n.p.m.,
- przyczółek wlotowy z narzutu kamiennego – klinowany kamień łamany o średnicy
min. 300 mm B = 6,70 m posadowiony na chudym betonie wsparty palisadą drewnianą
Φ100 mm H = 1 m,
- przyczółek wylotowy z narzutu kamiennego – klinowany kamień łamany o średnicy
min. 300 mm B = 6,85 m posadowiony na chudym betonie wsparty palisadą drewnianą
Φ100 mm, H = 1 m,
c) dolna woda:
- umocnienie lewego brzegu zadarnieniem na długości L = 5 m,
- umocnienie prawego brzegu zadarnieniem na długości L = 5 m,
- umocnienie dna narzutem kamiennym – klinowany kamień łamany o średnicy min. 300 mm na
długości L = 5 m, wspartym palisadą drewnianą Φ100 mm H = 1 m.
Jednostka ewidencyjna : 240403_2 Janów,
Działki ewidencyjne : nr 490, obręb 3 Czepurka oraz nr 567, obręb 15 Ponik.
Przepust P2 w km 3+430 rowu bez nazwy wraz z umocnieniem brzegów i dna rowu w rejonie
wlotu i wylotu przepustu
Przepust P2 znajduje się w Leśnictwie Julianka w oddziałach leśnych 45f i 55d. Istniejący
przepust zostanie zastąpiony przepustem z blachy falistej o przekroju łukowo-kołowym o wym. 1,15
m x 0,82 m i długości 8,90 m. Na wlocie i wylocie przepustu należy wykonać przyczółek - wieniec
betonowy i kostka granitowa 15/17 posadowiona na chudym betonie.
Przewiduje się przywrócenie naturalnego dna rowu narzutem kamiennym na wlocie i wylocie
do przepustu. Dla zwiększenia stabilności przepustu przewiduje się zabezpieczenie skarp rowu na
wlocie i wylocie zadarnieniem.
Do umocnienia dna rowu należy stosować kamień o średnicy min. 300 mm. Narzut kamienny
zabezpieczyć palisadą drewnianą Φ100 mm H = 1 m zgodnie z częścią rysunkową.
Dodatkowo należy odmulić i w razie konieczności reprofilować dopływy z rowów
przydrożnych.
Na krawędzi drogi nad wlotem i wylotem przepustu przewiduje się montaż poręczy
drewnianych z prowadnicami z okrąglaków.
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Z uwagi na wymagany minimalny naziom nad przepustem przewiduje się korektę niwelety i
odtworzenie nawierzchni istniejącej drogi gruntowej na powierzchni ok. 40 m2.
Wyszczególnienie elementów projektowanego urządzenia:
a) górna woda:
umocnienie lewego brzegu (z zachowaniem dopływu z rowu przydrożnego) zadarnieniem na
długości L = 5 m,
umocnienie prawego brzegu (z zachowaniem dopływu z rowu przydrożnego) zadarnieniem na
długości L = 5 m,
umocnienie dna narzutem kamiennym – klinowany kamień łamany o średnicy min. 300 mm L = 5 m
wspartym palisadą drewnianą Φ100 mm H = 1 m,
b) przepust:
przepust łukowo-kołowy B/H = 1,15/0,82; L = 8,90 m,
Rzędna wlotu: 241,66 m n.p.m.,
Rzędna wylotu: 241,50 m n.p.m.,
przyczółek wlotowy umocniony kostką granitową 15/17, B = 3,75 m,
przyczółek wylotowy umocniony kostką granitową 15/17, B = 3,75 m,
c) dolna woda:
umocnienie lewego brzegu (z zachowaniem dopływu z rowu przydrożnego)zadarnieniem na
długości L = 5 m,
umocnienie prawego brzegu (z zachowaniem dopływu z rowu przydrożnego) zadarnieniem na
długości L = 5 m,
umocnienie dna narzutem kamiennym – klinowany kamień łamany o średnicy min. 300 mm L= 5 m
wspartym palisadą drewnianą Φ100 mm H = 1 m,
Jednostka ewidencyjna : 240414_2. Przyrów,
Działki ewidencyjne nr : 444, 445, 456, obręb 14 Zalesice.
Przepust P3 w km 0+360 rowu bez nazwy wraz z umocnieniem brzegów i dna rowu w rejonie
wlotu i wylotu przepustu
Przepust P3 projektowany jest w Leśnictwie Stawki w oddziałach leśnych 20a i 20i. Zostanie
wybudowany przepust o przekroju łukowo-kołowym z blachy falistej o wym. 1,15 m x 0,82 m i
długości 9,50 m. Na wlocie i wylocie przepustu należy wykonać przyczółek – wieniec betonowy i
narzut kamienny posadowiony na chudym betonie wspartym palisadą drewnianą.
Przewiduje się przywrocenie naturalnego dna rowu narzutem kamiennym na wlocie i wylocie
do przepustu. Dla zwiększenia stabilności przepustu przewiduje się zabezpieczenie skarp rowu na
wlocie i wylocie zadarnieniem.
Do umocnienia dna rowu należy stosować kamień o średnicy min. 300 mm. Narzut kamienny
zabezpieczyć palisadą drewnianą Φ100 mm H = 1 m zgodnie z częścią rysunkową.
Na krawędzi drogi nad wlotem i wylotem przepustu przewiduje się montaż poręczy
drewnianych z prowadnicami z okrąglakow.
Z uwagi na wymagany minimalny naziom nad przepustem przewiduje się korektę niwelety i
odtworzenie nawierzchni istniejącej drogi gruntowej na powierzchni ok. 40 m2.
Wyszczególnienie elementów projektowanego urządzenia:
a) górna woda:
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- umocnienie lewego brzegu zadarnieniem na długości L = 5,00 m,
- umocnienie prawego brzegu zadarnieniem na długości L = 5,00 m,
- umocnienie dna narzutem kamiennym – klinowany kamień łamany o średnicy
min. 300 mm na długości L = 5 m, wspartym palisadą drewnianą Φ100 mm H = 1 m,
b) przepust:
- przepust łukowo-kołowy B/H = 1,15/0,82; L = 9,50 m,
Rzędna wlotu: 235,70 m n.p.m.,
Rzędna wylotu: 235,60 m n.p.m.,
- przyczółek wlotowy z narzutu kamiennego – klinowany kamień łamany o średnicy min. 300 mm B =
5,40 m posadowiony na chudym betonie wsparty palisadą drewnianą Φ100 mm H = 1 m,
- przyczółek wylotowy z narzutu kamiennego – klinowany kamień łamany o średnicy min. 300 mm B
= 4,90 m posadowiony na chudym betonie wsparty palisadą drewnianą
Φ100 mm, H = 1 m,
c) dolna woda:
- umocnienie lewego brzegu zadarnieniem na długości L = 5 m,
- umocnienie prawego brzegu zadarnieniem na długości L = 5 m,
- umocnienie dna narzutem kamiennym – klinowany kamień łamany o średnicy min. 300 mm na
długości L = 5 m, wspartym palisadą drewnianą Φ100 mm H = 1 m.
Obręb ewidencyjny : 240414_2. Przyrów,
Działki ewidencyjne : nr 503, obręb 13 Wola Mokrzeska oraz nr 282, obręb 5 Kopaniny.
Przepust P4 w km 0+040 rowu bez nazwy wraz z umocnieniem brzegów i dna rowu w rejonie
wlotu i wylotu przepustu
Przepust P4 znajduje się w Leśnictwie Stawki w oddziałach leśnych 12m, 13g i 21a. Betonowy
przepust zostanie zastąpiony przepustem z blachy falistej o przekroju łukowo-kołowym o wym. 1,44
m x 0,97 m i długości 8,20 m. Na wlocie i wylocie należy wykonać przyczółek żelbetowy z okładziną
kamienną.
Przewiduje się przywrócenie naturalnego dna rowu narzutem kamiennym na wlocie i wylocie
do przepustu. Dla zwiększenia stabilności przepustu przewiduje się zabezpieczenie skarp rowu na
wlocie i wylocie zadarnieniem.
Do umocnienia dna rowu należy stosować kamień o średnicy min. 300 mm. Narzut kamienny
zabezpieczyć palisadą drewnianą Φ100 mm H = 1 m zgodnie z częścią rysunkową.
Dodatkowo należy przesunąć i odtworzyć rowy przydrożne.
Na krawędzi drogi nad wlotem i wylotem przepustu przewiduje się montaż poręczy
drewnianych z prowadnicami z okrąglaków.
Z uwagi na wymagany minimalny naziom nad przepustem przewiduje się korektę niwelety i
odtworzenie nawierzchni istniejącej drogi gruntowej na powierzchni ok. 50 m2.
Wyszczególnienie elementów projektowanego urządzenia:
a) górna woda:
- umocnienie lewego brzegu (z zachowaniem dopływu z rowu przydrożnego) zadarnieniem na
długości L = 5 m,
- umocnienie prawego brzegu (z zachowaniem dopływu z rowu przydrożnego) zadarnieniem na
długości L = 5 m,
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- umocnienie dna narzutem kamiennym – klinowany kamień łamany o średnicy min. 300 mm L = 5 m
wspartym palisadą drewnianą Φ100 mm H = 1 m,
b) przepust:
- przepust łukowo-kołowy B/H = 1,44/0,97; L = 8,20 m
Rzędna wlotu: 235,10 m n.p.m.,
Rzędna wylotu: 235,06 m n.p.m.,
- przyczółek wlotowy żelbetowy z okładziną kamienną – B = 5,00 m,
- przyczółek wylotowy żelbetowy z okładziną kamienną – B = 5,00 m,
c) dolna woda:
- umocnienie lewego brzegu (z zachowaniem dopływu z rowu przydrożnego) zadarnieniem na
długości L = 5 m,
- umocnienie prawego brzegu (z zachowaniem dopływu z rowu przydrożnego) zadarnieniem na
długości L = 5 m,
- umocnienie dna narzutem kamiennym – klinowany kamień łamany o średnicy min. 300 mm L = 5 m
wspartym palisadą drewnianą Φ100 mm H = 1 m,
Jednostka ewidencyjna : 240414_2. Przyrów,
Działki ewidencyjne : nr 503 i 504, obręb 13 Wola Mokrzeska oraz nr 282 i 283, obręb 5 Kopaniny.
Przepust P5 w km 0+260 rowu bez nazwy wraz z umocnieniem brzegów i dna rowu w rejonie
wlotu i wylotu przepustu
Przepust P5 zlokalizowany jest w Leśnictwie Poraj w oddziale leśnym 564f. Wykonany
zostanie przepust z blachy falistej o przekroju łukowo-kołowym o wym. 1,15 m x 0,82 m i długości
9,60 m. Na wlocie i wylocie należy wykonać przyczółek – wieniec betonowy i narzut kamienny
posadowiony na chudym betonie wspartym palisadą drewnianą.
Przewiduje się przywrócenie naturalnego dna rowu narzutem kamiennym na wlocie i wylocie
do przepustu. Dla zwiększenia stabilności przepustu przewiduje się zabezpieczenie skarp rowu na
wlocie i wylocie zadarnieniem.
Do umocnienia dna rowu należy stosować kamień o średnicy min. 300 mm. Narzut kamienny
zabezpieczyć palisadą drewnianą Φ100 mm H = 1 m zgodnie z częścią rysunkową.
Na krawędzi drogi nad wlotem i wylotem przepustu przewiduje się montaż poręczy
drewnianych z prowadnicami z okrąglaków.
Z uwagi na wymagany minimalny naziom nad przepustem przewiduje się korektę niwelety i
odtworzenie nawierzchni istniejącej drogi gruntowej na powierzchni ok. 60 m2.
Wyszczególnienie elementów projektowanego urządzenia:
a) górna woda:
- umocnienie lewego brzegu zadarnieniem na długości L = 5 m,
- umocnienie prawego brzegu zadarnieniem na długości L = 5 m,
- umocnienie dna narzutem kamiennym – klinowany kamień łamany o średnicy min. 300 mm L = 5 m
wspartym palisadą drewnianą Φ100 mm H = 1 m,
b) przepust:
- przepust łukowo-kołowy B/H = 1,15/0,82; L = 9,60 m,
Rzędna wlotu: 273,10 m n.p.m.,
Rzędna wylotu: 273,00 m n.p.m.,
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- przyczółek wlotowy z narzutu kamiennego – klinowany kamień łamany o średnicy min. 300 mm B =
4,40 m z wieńcem betonowym posadowiony na chudym betonie wsparty palisadą drewnianą Φ100
mm, H = 1 m,
- przyczółek wylotowy z narzutu kamiennego – klinowany kamień łamany o średnicy min. 300 mm B
= 4,30 m z wieńcem betonowym posadowiony na chudym betonie wsparty palisadą drewnianą Φ100
mm, H = 1 m
c) dolna woda:
- umocnienie lewego brzegu zadarnieniem na długości L = 5 m,
- umocnienie prawego brzegu zadarnieniem na długości L = 5 m,
- umocnienie dna narzutem kamiennym – klinowany kamień łamany o średnicy min. 300 mm L = 5 m
wspartym palisadą drewnianą Φ100 mm H = 1 m,
Jednostka ewidencyjna : 240404_2. Kamienica Polska,
Działka ewidencyjna nr : 510, obręb 3 Osiny.
Przepust P6 w km 0+490 rowu bez nazwy wraz z umocnieniem brzegów i dna rowu w rejonie
wlotu i wylotu przepustu
Przepust P6 znajduje się w Leśnictwie Siedlec w oddziałach leśnych 613c i 614a. Wykonany
zostanie przepust z blachy falistej o przekroju łukowo-kołowym o wym. 1,15 m x 0,82 m i długości
9,60 m. Na wlocie i wylocie należy wykonać przyczółek – wieniec betonowy i narzut kamienny
posadowiony na chudym betonie wspartym palisadą drewnianą.
Przewiduje się przywrócenie naturalnego dna rowu narzutem kamiennym na wlocie i wylocie
do przepustu. Dla zwiększenia stabilności przepustu przewiduje się zabezpieczenie skarp rowu na
wlocie i wylocie zadarnieniem.
Do umocnienia dna rowu należy stosować kamień o średnicy min. 300 mm. Narzut kamienny
zabezpieczyć palisadą drewnianą Φ100 mm H = 1 m zgodnie z częścią rysunkową.
Na krawędzi drogi nad wlotem i wylotem przepustu przewiduje się montaż poręczy
drewnianych z prowadnicami z okrąglaków.
Z uwagi na wymagany minimalny naziom nad przepustem przewiduje się korektę niwelety i
odtworzenie nawierzchni istniejącej drogi gruntowej na powierzchni ok. 120 m2.
Wyszczególnienie elementów projektowanego urządzenia:
a) górna woda:
- umocnienie lewego brzegu zadarnieniem na długości L = 5 m,
- umocnienie prawego brzegu zadarnieniem na długości L = 5 m,
- umocnienie dna narzutem kamiennym – klinowany kamień łamany o średnicy min. 300 mm L = 5 m
wspartym palisadą drewnianą Φ100 mm H = 1 m,
b) przepust:
- przepust łukowo-kołowy B/H=1,15/0,82; L = 9,60 m
Rzędna wlotu: 278,30 m n.p.m.
Rzędna wylotu: 278,20 m n.p.m.
- przyczółek wlotowy z narzutu kamiennego – klinowany kamień łamany o średnicy min. 300 mm B =
4,30 m z wieńcem betonowym posadowiony na chudym betonie wsparty palisadą drewnianą Φ100
mm, H = 1 m
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- przyczółek wylotowy z narzutu kamiennego – klinowany kamień łamany o średnicy min. 300 mm B
= 4,00 m z wieńcem betonowym posadowiony na chudym betonie wsparty palisadą drewnianą Φ100
mm, H = 1 m
c) dolna woda:
- umocnienie lewego brzegu zadarnieniem na długości L = 5 m,
- umocnienie prawego brzegu zadarnieniem na długości L = 5 m,
- umocnienie dna narzutem kamiennym – klinowany kamień łamany o średnicy min. 300 mm L= 5 m
wspartym palisadą drewnianą Φ100 mm H = 1 m,
Jednostka ewidencyjna : 240404_2. Kamienica Polska,
Działki ewidencyjne nr : 871 i 872, obręb 4 Rudnik Wielki.
3.4.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa i specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiące załączniki do SIWZ:

dokumentacja projektowa – załącznik nr 2.

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (dalej
STWiORB)– załącznik nr 3

przedmiar robót – załącznik nr 4

3.3.

Określenie wg CPV:









45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45246000-3 Roboty w zakresie regulacji rzek i kontroli przeciwpożarowej
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
45262510-9 Roboty kamieniarskie

3.4. Warunki wykonywania zamówienia:
Wymagania dotyczące robót - wszystkie prace winny być zrealizowane zgodnie
z obowiązującymi przepisami, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi i sztuką
budowlaną, przepisami bhp, ppoż. z zaleceniami inspektora nadzoru Zamawiającego oraz
zgodnie z wymogami dokumentacji projektowej, wytycznymi niniejszej SIWZ, a także jej
pozostałymi załącznikami.
Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z ww. wymaganiami.
3.5.

Wykonawca może powierzyć realizację elementów (części) przedmiotu zamówienia
podwykonawcom. W przypadku zamiaru wykonywania przedmiotu zamówienia z udziałem
podwykonawców Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie części
zamówienia (zakresów rzeczowych), których wykonanie zamierza powierzyć
podwykonawcom
i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. Wskazanie takie
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należy umieścić w Ofercie. W przypadku braku wskazania w Ofercie podwykonawstwa,
Wykonawca będzie mógł wprowadzić podwykonawcę wyłącznie na warunkach
określonych w umowie.
3.6.

1) Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie
umowy o pracę w wymiarze adekwatnym do powierzonych zadań wszystkich pracowników
fizycznych, operatorów maszyn i urządzeń, wykonujących w trakcie realizacji zamówienia
czynności z zakresu robót budowlanych - hydrotechnicznych polegających na wykonaniu
przepustów łukowo-kołowych oraz ochrony, 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 2018 r. poz. 917 z późn. zm.), o ile nie będą wykonywane
przez daną osobę w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej.
2) Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie, że osoby o których mowa w ust 1
zatrudnione są przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę.
Oświadczenie wskazane w zdaniu pierwszym Wykonawca składa przed przystąpieniem do
wykonywania robót.
3) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności
kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących przedmiot
zamówienia. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów
i dokonywania ich oceny;
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwość w zakresie potwierdzania spełniania ww.
wymogów;
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia;
3) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym
w wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody na
potwierdzenie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę:
a) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób, do których odnosi się Obowiązek
Zatrudnienia wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został
sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób
zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) tj. w
szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników. Imię i nazwisko pracownika nie
podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i
wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;
b) dokument potwierdzający zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń lub
opłacenie przez pracodawcę ubezpieczeń pracownika, zanonimizowaną
w
sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie
z
przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.
z 2018 r. poz. 1000). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
4) Niezłożenie w wyznaczonym terminie przez Wykonawcę żądanych przez Zamawiającego
dowodów na potwierdzenie spełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie
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Umowy o pracę, traktowane będzie jako równoznaczne z niespełnieniem przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.
5) Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę Zamawiający przewiduje sankcje w postaci zapłaty kary umownej
określonej w § 17 ust. 1 punktor11 Umowy.
6) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę
lub Podwykonawcę Zamawiający może się zwrócić o przeprowadzenie kontroli przez Państwową
Inspekcję Pracy.
3.7. Szczegółowe warunki dotyczące zamówienia:
W ramach wynagrodzenia Wykonawca uwzględni:

3.8.



w przypadku korzystania z podwykonawców koordynowanie
podwykonawców ponosząc za nich pełną odpowiedzialność,



wykonywanie prac z uwzględnieniem wszystkich warunków i nakazów
wynikających z uzgodnień i zobowiązań wzajemnych,



doprowadzenie do należytego stanu i porządku miejsca prowadzenia robót,
a w szczególności dróg dojazdowych, które Wykonawca naruszy w celu
realizacji przedmiotu zamówienia,



naprawę ewentualnych szkód związanych z prowadzeniem robót wyrządzonych
osobom trzecim lub uszkodzeniem mienia,



koszty geodezyjne.

robót

Warunki rękojmi i gwarancji:
a)

na wykonany cały przedmiot zamówienia Wykonawca udzieli Zamawiającemu
gwarancji minimum 60 miesięcy a jeśli wykonawca chce otrzymać dodatkowe
punkty w kryteriach oceny ofert to może uzyskać maksymalną ilość punktów za
udzielnie gwarancji na 72 miesiące, okres gwarancji liczony od daty
bezusterkowego odbioru wraz z uzyskaniem Decyzji pozwolenia na
użytkowanie jeżeli jest wymagana.

b)

wzór karty gwarancyjnej stanowi załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ, który jest
jednocześnie załącznikiem do umowy.

c)

okresy gwarancji udzielane przez Podwykonawców muszą odpowiadać co
najmniej okresowi udzielonemu przez Wykonawcę i liczone będą od daty
bezusterkowego protokołu końcowego odbioru robót budowlanych.

d)

Wymagany okres rękojmi za wady fizyczne i prawne na roboty objęte niniejszą umową
będzie tożsamy z udzielonym okresem gwarancji licząc od daty bezusterkowego
protokołu końcowego odbioru robót.
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3.9.

Obsługa geodezyjna wraz z inwentaryzacją powykonawczą i koszty z tym związane leżą po
stronie Wykonawcy robót.

3.10. Materiały z rozbiórki, nie nadające się do ponownego wbudowania, Wykonawca podda
wywozowi i unieszkodliwieniu na własny koszt.
3.11. Materiały z rozbiórki nadające się do ponownego wbudowania należy przekazać
Zamawiającemu.
3.12.

Podczas realizacji inwestycji Wykonawca udostępni Zamawiającemu wgląd w materiały
budowlane, które będą użyte do wykonania przedmiotu zamówienia.

3.13. Do wykonania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest użyć materiałów gwarantujących
odpowiednią jakość, o parametrach technicznych i jakościowych odpowiadających
właściwościom materiałów przyjętych w projekcie i dopuszczonych do stosowania. Przy
wykonywaniu robót budowlanych Wykonawca zastosuje wyroby budowlane wprowadzone
do obrotu zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z późn. zm.) oraz w przepisach wykonawczych do tej
ustawy.
3.14. Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów i urządzeń
dokumenty potwierdzające pozwolenie na zastosowanie w budownictwie (atesty, certyfikaty,
aprobaty techniczne, świadectwa jakości).
3.15. Wykonawca wykona, przygotuje oraz złoży u Zamawiającego (podczas odbioru końcowego
robót) dokumentację powykonawczą, zweryfikowaną przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego w 1 egz., w formie trwale spiętej oraz 1 kopie na nośniku CD (skany
dokumentów wymienione w pkt. b) - i) wszelkie dokumenty za wykonany przedmiot
zamówienia, a zwłaszcza:
a)

Dziennik budowy i księgi obmiarów (tylko w oryginale).

b)

kosztorys powykonawczy

c)

protokoły z badania materiałów,

d)

dokumenty potwierdzające jakość materiałów i urządzeń użytych do wykonania
przedmiotu zamówienia,

e)

inne dokumenty zgromadzone w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia,
a odnoszące się do jego realizacji, zwłaszcza rysunki ze zmianami naniesionymi
w trakcie realizacji zadania,

f)

projekt powykonawczy,

g)

inwentaryzację geodezyjną powykonawczą,

h)

pozostałe dokumenty wymienione w STWiORB, niezbędne do złożenia wniosku
o pozwolenie na użytkowanie inwestycji,
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i)

zdjęcia z realizacji inwestycji (a w szczególności z robót ulegających zanikowi
i zakryciu)

Wszystkie dokumenty, o których mowa powyżej mają być uporządkowane, a ich wersja
papierowa ma być tożsama z wersją zapisaną na nośniku CD (taka sama numeracja
i nazewnictwo).
3.16.

Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek.

3.17.

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia w podziale na części.

3.18. Koszt zabezpieczenia terenu robót musi być włączony w cenę oferty.
3.19. Ewentualne podane w opisach nazwy własne, znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródła
lub szczególne procesy, które charakteryzują produkty lub usługi, normy, oceny techniczne
specyfikacje techniczne itp. nie mają na celu naruszenia art. 29, art. 30, art. 7 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.),
a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych, technologicznych,
wydajnościowych czy funkcjonalnych Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania
równoważne pod warunkiem spełnienia tego samego poziomu technologicznego,
wydajnościowego i funkcjonalnego założonego w projekcie. Wszystkie ewentualne nazwy
własne i marki handlowe elementów budowlanych, systemów, urządzeń i wyposażenia
zawarte w SIWZ oraz dokumentacji projektowej, zostały użyte w celu sprecyzowania
oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. Zamawiający informuje,
że dopuszcza składanie ofert, w których poszczególne urządzenia bądź materiały wymienione
w dokumentacji projektowej oraz przedmiarze robót mogą być zastąpione urządzeniami bądź
materiałami równoważnymi. Poprzez pojęcie materiałów i urządzeń równoważnych należy
rozumieć materiały gwarantujące realizację robót zgodnie z projektem oraz zapewniające
uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz
przedmiarze robót. Równoważne produkty i urządzenia muszą być dopuszczone do obrotu i
stosowania zgodnie z obowiązującym prawem. Wykonawca, który zaoferuje produkty oraz
urządzenia równoważne wymagające zmiany posiadanych decyzji, będzie musiał w ramach
wykonania zamówienia w imieniu Zamawiającego, uzyskać wymagane decyzje własnym
staraniem i kosztem, gwarantując jednocześnie wykonanie zamówienia w terminie
wynikającym z SIWZ. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane
przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi
lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Obowiązek
Wykonawcy wykazania równoważności produktu jest obowiązkiem wynikającym z ustawy
PZP, który może być spełniony w jakikolwiek sposób pozwalający Zamawiającemu
jednoznacznie stwierdzić zgodność oferowanych w ofercie produktów z wymaganiami
określonymi w SIWZ, co winno zostać wykazane na etapie składnia ofert zawierających
produkty równoważne.

4. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA.
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Termin realizacji zamówienia: od daty podpisania umowy do dnia 30.09.2021 r.
Prace powinny być prowadzone zgodnie z wymogami Dokumentacji Projektowej.

5. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1
PKT 6 PZP.
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art.67 ust.1 pkt. 6
6. WARUNKI
UDZIAŁU
Z POSTĘPOWANIA.
6.1.

W

POSTĘPOWANIU

ORAZ

PODSTAWY

WYKLUCZENIA

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1
pkt 12-23 PZP, art. 24 ust. 5 pkt 1 –2, 4 - 8 PZP.
 Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 12- 23 ustawy PZP Zamawiający wykluczy:
1) Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie
wykazał braku podstaw wykluczenia;
2) Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a)
o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a,
art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. poz. 553,
z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r.
poz. 176),
b)
o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca
1997 r. – Kodeks karny,
c)
skarbowe,
d)
o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);

3) Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika
spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub
komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa
w pkt 13;
4) Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o
zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba
że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne
lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty
tych należności;
5) Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził
zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia
warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej
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„kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych
dokumentów;
6) Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje
wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane
przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
7) Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności Zamawiającego lub
pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie
zamówienia;
8) Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub
którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło,
agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego
postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w
inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu;
9) Wykonawcę, który z innymi Wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie
konkurencji między Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co Zamawiający
jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
10) Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się
o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności
podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i
1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544);
11) Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się
o zamówienia publiczne;
12) Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634),
złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji
w postępowaniu o udzielenie zamówienia.


Na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP Zamawiający wykluczy z postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcę, w stosunku do którego otwarto
likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację
jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1
ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (tekst jedn. Dz. U. z 2017
r. poz. 1508 z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy,
który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym
postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez
likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku
w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst
jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2344 z późn. zm.);



Na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 2 PZP Zamawiający wykluczy z postępowania
o udzielenie za mówienia publicznego Wykonawcę, który w sposób zawiniony
poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość,
w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego
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niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający
jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;


Na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 4 PZP Zamawiający wykluczy z postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcę który, z przyczyn leżących po
jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu
wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji,
zawartą z Zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 PZP, co
doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;



Na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 PZP Zamawiający wykluczy z postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcę będącego osobą fizyczną,
którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub
wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę
aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych;



Na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 6 PZP Zamawiający wykluczy z postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcę jeżeli urzędującego członka jego
organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub
partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowoakcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa
w art. 24 ust. 5 pkt 5 PZP;



Na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 PZP Zamawiający wykluczy z postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcę, wobec którego wydano
ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających
z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów
o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie
niższą niż 3000 złotych.



Na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 PZP Zamawiający wykluczy z postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcę, który naruszył obowiązki
dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków
dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 PZP,
chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub
zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 PZP,
może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania
jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem
lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub
naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami
ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są
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odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub
nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli
wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu
zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres
obowiązywania tego zakazu. Wykonawca nie będzie podlegać wykluczeniu, jeżeli Zamawiający,
uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody
przedstawione przez Wykonawcę.
W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 Pzp, przed wykluczeniem wykonawcy,
Zamawiający zapewni temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział
w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji.
6.2.

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

kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego
warunku udziału w postępowaniu.

2)

sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
a) zdolności ekonomicznej
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania warunku
udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku dot. zdolności ekonomicznej.
b) zdolności finansowej
Warunek w odniesieniu do sytuacji finansowej, zostanie spełniony, jeśli Wykonawca
wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową nie mniejszą niż:
100 000,00 zł.

3)

zdolności technicznej lub zawodowej.

a) dotyczące doświadczenia Wykonawcy: Zamawiający uzna warunek za spełniony,
jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu
składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie)
zrealizował co najmniej 2 roboty budowlane o wartości min. 50.000,00 zł brutto każda,
obejmujące swym zakresem wykonanie budowy, odbudowy, przebudowy lub remontu
dróg lub przepustów (mostów drogowych) wraz z urządzeniami towarzyszącymi.
Wykonawca nie może sumować wartości kilku robót o mniejszym zakresie dla
uzyskania wymaganej wartości porównywalnej.
b) dotyczące kwalifikacji zawodowych Wykonawcy: Zamawiający uzna warunek za
spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobą,
która będzie pełnić funkcję:

kierownika budowy – min. 1 osobą - posiadającą uprawnienia do kierowania
robotami w budownictwie w specjalnościach zgodnych i wymaganych zakresem
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nadzorowanych prac, w tym m.in. osobą posiadającą uprawnienia w specjalności
drogowej lub mostowej lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane
na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a także dopuszcza się
również obowiązujące im uprawnienia, wydane obywatelom państw
Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z
zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (Dz. U.
z 2019 poz. 1815) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016r. poz.
65). Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli
Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie zrealizował co najmniej 2 usługi polegające na pełnieniu funkcji
kierownika budowy nad realizacją robót budowlanych z zakresu budowy,
odbudowy przebudowy, remoncie dróg lub przepustów (obiektów mostowych)
o wartości usług nadzoru nie mniejszej niż 5 000,00 zł brutto każda z nich.
geodety – min. 1 osoba - posiadająca wymagane uprawnienia zawodowe w
dziedzinie geodezji i kartografii niezbędne do wykonania prac objętych
zamówieniem ze sporządzeniem operatu powykonawczego. tj.: uprawnienia
geodezyjne w zakresie: 1 – geodezyjne pomiary sytuacyjno – wysokościowe,
realizacyjne i inwentaryzacyjne, 4- geodezyjna obsługa inwestycji (zgodnie z
art. 43 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989r Dz. U. z
2015r., poz. 520 z późn. zm.)
Zamawiający dopuszcza aby jedna osoba wskazana przez wykonawcę na potrzeby wykazania
spełnienia powyższego warunku posiadała jednocześnie kilka opisanych powyżej
kwalifikacji.
c) dotyczące osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub
będzie dysponował co najmniej 3 pracownikami fizycznymi.
d) dotyczące potencjału technicznego Wykonawcy: Zamawiający uzna warunek za
spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował:
 koparko – ładowarką – 1 szt.
 równiarką drogową – 1 szt.
 samochodem samowyładowyczym o ładowności minimum 10 ton – 1 szt.
 walcem wibracyjnym min 6 ton – 1 szt.
6.3. 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 punkcie 7.
6.4.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki
udziału w postępowaniu określone w pkt 6.2. winien spełniać co najmniej jeden z tych
Wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie. Żaden z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania.

6.5. Na podstawie art. 22d ust. 2 PZP Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że
Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych
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lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć
negatywny wpływ na realizację zamówienia.
6.6.

W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,
Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty
budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

6.7.

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów,
w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

6.8. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe
lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania
warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy
wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 1-2 i 4-8 ustawy Prawo zamówień
publicznych.
6.9.

Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada
solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez
Zamawiającego powstałą wskutek nie udostępnienia tych zasobów, chyba że za nie udostępnienie
zasobów nie ponosi winy.

6.10. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu
udostępniającego zasoby, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żądać
będzie, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności
techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt. 6.2.
6.11. Na podstawie art. 24 ust. 12 PZP Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym
etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
7. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY
W CELU POTWIERDZENIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA ORAZ
W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.
7.1.

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w pkt
6.1. oraz w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których
mowa w pkt 6.2. Wykonawca będzie obowiązany przedstawić Zamawiającemu następujące
oświadczenia i dokumenty (w terminach wskazanych w niniejszej SIWZ):
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a)

aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne
potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w
niniejszej SIWZ i braku podstaw do wykluczenia, złożone na formularzu jednolitego
europejskiego dokumentu zamówienia (dalej: „JEDZ”), którego wzór określa
Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r.
ustanawiające standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu
zamówienia (Dz. Urz. UE seria L 2016 r. Nr 3, s. 16). Treść JEDZ określona została w
załączniku nr 6 do SIWZ, jednakże z uwagi na konieczność podania w treści JEDZ
znaczącej ilości informacji Zamawiający zaleca skorzystanie z edytowalnej wersji tego
dokumentu zamieszczonej na stronie Zamawiającego lub na stronie
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia.
Oświadczenie JEDZ należy złożyć wraz z ofertą, wyłącznie w formie
elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zasady
związane z przesłaniem formularza JEDZ w formie dokumentu elektronicznego
zostały opisane w rozdziale 8 SIWZ.
W JEDZ należy podać następujące informacje:


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



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



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



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



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



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



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



na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 1
pkt 21 PZP – informacje wymagane w Części III lit. D JEDZ;
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na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 1
pkt 22 PZP – informacje wymagane w Części III lit. D JEDZ;



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



na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 5
pkt 2 PZP – informacje wymagane w Części III lit. C wiersz czwarty JEDZ;



na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 5
pkt 4 PZP – informacje wymagane w Części III lit. C wiersz ósmy JEDZ;



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



na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 5
pkt 6 PZP – informacje wymagane w Części III lit. C wiersz drugi JEDZ;



na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 5
pkt 7 PZP – informacje wymagane w Części III lit. C wiersz drugi JEDZ;



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



na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dot. sytuacji
finansowej – informacje nt. środków finansowych lub zdolności kredytowej,
którymi dysponuje wykonawca, które podać należy w Części IV lit. B (pkt 6)
JEDZ.



na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dot.
technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia – informacje nt. usług
wykonanych lub wykonywanych (przy czym w tym przypadku będzie liczona
wartość zrealizowanej części przedmiotu umowy) w okresie ostatnich 5 lat
przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy- w tym okresie) zrealizował co najmniej 2 roboty
budowlane o wartości min. 50.000,00 zł brutto każda, obejmujące swym
zakresem wykonanie budowy, odbudowy, przebudowy lub remontu dróg lub
przepustów (mostów drogowych) wraz z urządzeniami towarzyszącymi, które
podać należy w Części IV lit. C (pkt 1a) JEDZ



na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dot.
technicznej lub zawodowej w zakresie potencjału technicznego – informacje
nt. potencjału technicznego którymi dysponuje wykonawca tj.
- koparko – ładowarką – 1 szt.
- równiarką drogową – 1 szt.
- samochodem samowyładowyczym o ładowności minimum 10 ton – 1 szt.
- walcem wibracyjnym min 6 ton – 1 szt.
podać należy w Części IV lit. C (pkt 9) JEDZ;
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na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dot. zdolności
technicznej lub zawodowej w zakresie osób skierowanych przez wykonawcę
do realizacji zamówienia – informacje nt. osób tj.
a) osobami pełniącymi funkcję:
- kierownika budowy,
- geodety.
b) dysponuje lub będzie dysponował 3 pracownikami fizycznymi.
podać należy w Części IV lit. C (pkt 2) JEDZ.

b)

c)

d)

e)

JEDZ
należy złożyć poprzez miniPortal dostępnego pod adresem
https://miniportal.uzp.gov.pl/
wykaz robót budowlanych (załącznik nr 13 do SIWZ), wykonanych nie wcześniej
niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca
wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem
dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie,
w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami
prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa,
są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego
roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny
o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów inne dokumenty.
wykaz osób (załącznik nr 14 do SIWZ) skierowanych przez Wykonawcę do
realizacji zamówienia publicznego. Z wykazu ma wynikać że Wykonawca
dysponuje lub będzie dysponował:

osobą która pełnić będzie funkcję kierownika budowy

osobą która pełnić będzie funkcję geodety

3 pracownikami fizycznymi
( Należy podać: imię, nazwisko, kwalifikacje zawodowe, doświadczenie, rodzaj
uprawnień, zakres czynności, osoby będące w dyspozycji Wykonawcy/oddane do
dyspozycji przez inny podmiot)
wykaz sprzętu (załącznik nr 15 do SIWZ) wyposażenia zakładu i urządzeń
technicznych dostępnych Wykonawcy robót budowlanych w celu wykonania
zamówienia wraz z informacjami o podstawie dysponowania tymi zasobami.
(Należy podać: nazwę sprzętu, cechy indywidualne umożliwiające jego identyfikację,
sprzęt w dyspozycji Wykonawcy/oddany do dyspozycji przez inny podmiot.)
informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy,
w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów
dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego,
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może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie
opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.
f)

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

g)

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

h)

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

i)

informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt
13, 14 i 21 PZP oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie
określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 PZP,
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

j)

oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu
lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat
lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo –w przypadku wydania
takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego
porozumienia w sprawie spłat tych należności (w odniesieniu do przesłanki
wykluczenia opisanej w art. 24 ust. 1 pkt 15 PZP) (wg wzoru stanowiącego załącznik
nr 9 do SIWZ);

k)

oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (w odniesieniu do
przesłanki wykluczenia opisanej w art. 24 ust. 1 pkt 22 PZP) (wg wzoru stanowiącego
załącznik nr 9 do SIWZ);

l)

oświadczenie wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego
za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym
przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 PZP (wg wzoru
stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ);
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m)

oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji
administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy,
prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie
określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 PZP(wg wzoru
stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ);

n)

oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych,
o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
(tekst jedn. Dz. U. z 2018r. poz. 1445z późn. zm.) (wg wzoru stanowiącego załącznik
nr 9 do SIWZ);

Dokumenty wskazane w pkt 7.1. lit. b) – n) Wykonawca będzie obowiązany złożyć
w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 10 dni, określonym
w wezwaniu wystosowanym przez Zamawiającego do Wykonawcy po otwarciu ofert w trybie
art. 26 ust. 1 PZP. Dokumenty wskazane w pkt 7.1. lit. b) – n) powinny być aktualne na dzień
ich złożenia.
7.2

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP Wykonawca
będzie zobowiązany złożyć oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ). Niezwłocznie po
otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące: (1)
kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, (2) firm oraz adresów
Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie oraz (3) cen zawartych w ofertach.
Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej ww. informacji
przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP. Wraz ze złożeniem
oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dokumenty bądź informacje potwierdzające, że
powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu
o udzielenie zamówienia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia oświadczenie składa każdy z takich Wykonawców.

7.3.

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych (warunki wskazane w pkt 6.2. ppkt
3) lub sytuacji finansowej (warunki wskazane w pkt 6.2. ppkt 2) innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej
sytuacji musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował
niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
zamówienia. Dokument, z którego będzie wynikać zobowiązanie podmiotu trzeciego
powinien wyrażać w sposób jednoznaczny wolę udostępnienia Wykonawcy ubiegającemu się
o zamówienie, odpowiedniego zasobu, czyli wskazywać jakiego zasobu dotyczy, określać jego
rodzaj, zakres, czas udostępnienia oraz inne okoliczności wynikające ze specyfiki danego
zasobu. Z treści przedstawionego dokumentu musi jednoznacznie wynikać: (1) zakres
dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; (2) sposób wykorzystania zasobów
innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; (3) zakres
i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; (4) czy
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podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału
w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,
zrealizuje roboty, których wskazane zdolności dotyczą. Niewiążący wzór zobowiązania
o oddaniu wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania
zamówienia stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.
Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b PZP
(pkt 6.2. SIWZ), polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a
ust. 1 PZP zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą:
1)

oświadczenia podmiotu trzeciego o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
(w zakresie warunku, w stosunku do którego udostępnia swój potencjał) i braku
podstaw do wykluczenia na formularzu JEDZ. JEDZ podmiotu trzeciego powinien
zostać złożony pod rygorem nieważności w formie dokumentu elektronicznego,
podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez ten podmiot. Zasady
związane z przesłaniem formularza JEDZ w formie dokumentu elektronicznego
zostały opisane w punkcie 8 SIWZ.

2)

zobowiązanie podmiotu trzeciego albo inny dokument służący wykazaniu
udostępnienia wykonawcy potencjału przez podmiot trzeci zgodnie z pkt 7.3. SIWZ.
Zobowiązanie podmiotu trzeciego lub inny dokument służący wykazaniu
udostępnienia wykonawcy potencjału przez podmiot trzeci należy złożyć w formie
dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym
przez ten podmiot.

Wykonawca, który wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b PZP
(pkt 6.2. SIWZ), polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a
ust. 1 PZP zobowiązany będzie do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów
dokumentów wymienionych w pkt 7.1. lit. f) – n). Dokumenty wymienione w pkt 7.1. lit. f) – n)
w formie dokumentu elektronicznego Wykonawca będzie obowiązany złożyć w terminie
wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 10 dni, określonym w wezwaniu
wystosowanym przez Zamawiającego do wykonawcy po otwarciu ofert w trybie art. 26 ust. 1
PZP.
7.4.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej zamiast dokumentów:
1)

o których mowa w pkt 7.1. lit. f) -h) składa dokument lub dokumenty wystawione
w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające
odpowiednio, że: (a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, (b) nie
zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
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2)

o których mowa w pkt 7.1. lit. i) składa informacje z odpowiedniego rejestru albo,
w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez
właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy
informacja albo dokument w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 PZP
oraz w art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 PZP.

7.5.

Dokumenty, o których mowa powyżej w pkt. 7.4. ppkt 1) lit. a) oraz w pkt 7.4. ppkt. 2)
powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert. Dokumenty, o których mowa powyżej w pkt. 7.4. ppkt 1) lit. b) powinny być wystawiane
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

7.6.

Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których
mowa w pkt. 7.4., zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie
wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub
oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub
miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienia pkt. 7.5. stosuje się odpowiednio.

7.7.

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

7.8.

Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby
mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy
dokument wskazany w pkt 7.1 lit h), składa dokument, o którym mowa w pkt 7.4 ppkt 2,
w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 PZP oraz art. 24 ust. 5 pkt 6 PZP. Jeżeli
w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie
wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej
osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce
zamieszkania tej osoby. Postanowienia zawarte w pkt. 7.5 stosuje się odpowiednio.

7.9.

Jeżeli w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełnienia warunków udziału
w postępowaniu jakiekolwiek wartości zostaną podane w walucie obcej to Zamawiający
przeliczy wartość waluty na złote wedle średniego kursu NBP z dnia przekazania ogłoszenia
o zamówieniu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

7.10.

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia
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albo reprezentowania w postepowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Wzór pełnomocnictwa stanowi załącznik nr 11 do SIWZ.
7.11. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia żaden z nich
nie może podlegać wykluczeniu z powodu przesłanek o których mowa w punkcie 6.1 SIWZ.
7.12. W przypadku oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
(konsorcjum):
a)

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

b)

oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Osoba podpisująca
ofertę musi posiadać umocowanie prawne do reprezentacji. Umocowanie musi
wynikać z treści pełnomocnictwa załączonego do oferty – treść pełnomocnictwa
powinna dokładnie określać zakres umocowania. Zasady związane z przesłaniem
oferty i pełnomocnictwa w formie dokumentu elektronicznego zostały opisane
w punkcie 8 SIWZ.

c)

JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak
podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
składane na formularzu JEDZ powinno zostać złożone wraz z ofertą oraz powinno
mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem
elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają spełnienie
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. Zasady związane
z przesłaniem formularza JEDZ w formie dokumentu elektronicznego zostały opisane
w punkcie 8 SIWZ.

d)

dokumenty, o których mowa w pkt 7.1. lit. f) – n) obowiązany będzie złożyć każdy
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w formie
dokumentu elektronicznego.

e)

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

f)

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

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

7.13. W przypadku Wykonawców wykonujących działalność w formie spółki cywilnej
postanowienia dot. oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
(konsorcjum) stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem, że do odpowiedzi na wezwanie
Zamawiającego do złożenia dokumentów, o którym mowa w pkt 7.1. należy załączyć (1)
zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, iż Wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł
porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz
z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu oraz (2) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki
organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że
Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności
wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji właściwego organu - odrębnie dla każdego ze wspólników
oraz odrębnie dla spółki.
7.14. Zamawiający informuje, iż na podstawie § 2 ust. 7 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26
lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od
wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126), jeżeli treść
informacji przekazanych przez Wykonawcę w jednolitym europejskim dokumencie
zamówienia odpowiada zakresowi informacji, których Zamawiający wymaga poprzez żądanie
dokumentów Zamawiający może odstąpić od żądania tych dokumentów od wykonawcy.
7.15. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie
zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do
złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie
podlegają wykluczeniu i spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą
uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są
już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
7.16. Dokumenty na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia oraz na spełnienie warunków
udziału w postepowaniu należy złożyć w formie dokumentu elektronicznego za
pośrednictwem miniPortalu dostępnego pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/
7.17. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26
lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od
Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126 z późn. zm.),
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wymienione w niniejszym rozdziale SIWZ należy złożyć w oryginale w postaci dokumentu
elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za
zgodność z oryginałem.
7.18. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na
którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca albo Wykonawcy wspólnie ubiegający
się o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które
każdego z nich dotyczą.
7.19. Poświadczenia za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, o
której mowa w pkt 7.17., następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego. W
przypadku przekazywania przez Wykonawcę elektronicznej kopii dokumentu lub
oświadczenia, opatrzenie jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Wykonawcę
albo odpowiednio przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na
zasadach określonych w art. 22a PZP, jest równoznaczne z poświadczeniem elektronicznej
kopii dokumentu lub oświadczenia za zgodność z oryginałem.”

8.

INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI
ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB
UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

8.1.

Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami: Marek Szostak - Sekretarz
Nadleśnictwa poprzez miniPortal dostępny pod adresem:
https://miniportal.uzp.gov.pl/
oraz e-mail: zloty_potok@katowice.lasy.gov.pl
od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-14:00 z wyłączeniem dni wolnych.

8.2.

Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu
https://miniportal.uzp.gov.pl/ oraz poczty elektronicznej z zastrzeżeniem, że składanie ofert
oraz oświadczeń, w tym oświadczenia składanego na formularzu JEDZ odbywa się wyłącznie
poprzez miniPartal.

8.3.

Uwaga! W postępowaniu oświadczenia sporządza się pod rygorem nieważności,
w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Oświadczenia Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz
podmiotów udostępniających wykonawcy potencjał na zasadach określonych w art. 22a PZP
składane na formularzu JEDZ sporządza się pod rygorem nieważności w postaci
elektronicznej i opatruje się podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie,
w jakim potwierdzają okoliczności o których mowa w treści art. 22 ust.1 PZP.

8.4

Oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenie, o
którym mowa w art. 25a ustawy PZP, załączniki do oferty lub wniosku o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu, w tym jednolity dokument, sporządza się, pod rygorem
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nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.
8.5

Zamawiający dopuszcza formaty danych określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia
12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności minimalnych wymagań dla
rejestrów publicznych i wymiany danych w postaci elektronicznej oraz minimalnych
wymagań dla systemów teleinformatycznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz .2247)
w szczególności formaty : pdf, doc, ,docx ,rtf, odt.

8.6.

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

8.7.

Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako
tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym
zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”

8.8.

Wykonawca zobowiązuje się do powiadomienia Zamawiającego o wszelkiej zmianie adresu
poczty elektronicznej podanego w ofercie

8.9.

Zamawiający nie przewiduje możliwości zwołania zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia
treści SIWZ.

8.10. Wykonawca może zwrócić się z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający
niezwłocznie nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert udzieli
wyjaśnień, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie od zamawiającego
nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert.
8.11. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu składania wniosków
o którym mowa w pkt. 8.10 lub dotyczy udzielonych wyjaśnień Zamawiający może udzielić
wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrzenia.
8.12. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert
zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę treści SIWZ Zamawiający udostępni na stronie
internetowej pod następującym adresem:
https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_katowice/nadl_zloty_potok/zamowienia_publiczne
oraz na miniPortalu.
8.13. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany ogłoszenia o zamówieniu jest
niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży
termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców.
9. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM .
9.1.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 14 000,00 zł (słownie: czternaście
tysięcy złotych 00/100).
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

9.2.

Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
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1)

pieniądzu,

2)

poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

3)

gwarancjach bankowych,

4)

gwarancjach ubezpieczeniowych,

5)

poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
(tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 110 z późn. zm.).

9.3.

Wadium wpłacane w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy
Zamawiającego w BNP Paribas Bank Polska S.A. nr rachunku: 70 2030 0045 1110 0000
0253 2970 z dopiskiem: wadium na zabezpieczenie oferty w postępowaniu Budowa i
przebudowa przepustów na przepusty o większym świetle wraz z umocnieniem
brzegów i dna rowu w Leśnictwach Julianka, Stawki, Poraj i Siedlec”. Wniesienie wadium
w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie zaliczone na rachunku
bankowym Zamawiającego.

9.4.

Z treści wadium wnoszonego w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej,
gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa
w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości powinno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone
przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty
Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz
art. 46 ust. 5 PZP.

9.5.

Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz należy złożyć wraz z ofertą w oryginale
w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób
upoważnionych do jego wystawienia. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres
związania ofertą.

9.6.

Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy:

9.7.



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



określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem
– określenie przedmiotu zamówienia



kwotę gwarancji/poręczenia,



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

Zamawiający zwróci wadium zgodnie z art. 46 ustawy PZP.
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10. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
10.1

Termin, którym Wykonawca będzie związany złożoną ofertą wynosi 60 dni tj. do
13.04.2021 r. Zgodnie z art. 85 ust.5 PZP bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem
terminu składania ofert.

10.2

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

10.3

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

11. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
11.1. Oferta musi być sporządzona od rygorem nieważności, w postaci elektronicznej, i opatrzona
kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oferta musi być sporządzona w języku polskim,
podpisana przez osobę upoważnioną.
11.2

W przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika do oferty należy dołączyć stosowne
pełnomocnictwo dla takiego pełnomocnika w postaci elektronicznej opatrzone
kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną.

11.3

Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

11.4

Wykonawcy przedstawiają ofertę zgodnie ze wszystkimi wymaganiami określonymi w SIWZ.

11.5

W terminie składnia ofert określonym w pkt.12.1 SIWZ Wykonawca związany jest złożyć
Zamawiającemu:
1)
Ofertę złożoną od rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatrzoną
kwalifikowanym podpisem elektronicznym za pośrednictwem platformy miniPortal
dostępnej pod adresem internetowym https://miniportal.uzp.gov.pl/ zawierającą:
a)

formularz oferty (sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ)
wraz z Kosztorysem Ofertowym sporządzonym zgodnie z załącznikiem nr 4 do
SIWZ – przedmiar robót, sporządzone pod rygorem nieważności, w postaci
elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

b)

pełnomocnictwo do złożenia oferty, udzielone pod rygorem nieważności,
w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym
o ile oferta zostanie złożona przez pełnomocnika.
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c)

pełnomocnictwo dla pełnomocnika ustanowionego przez Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia, pełnomocnictwo powinno być
udzielone pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej, opatrzonej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym o ile oferta zostanie złożona przez
pełnomocnika.

d)

zobowiązanie podmiotu trzeciego albo inny dokument służący wykazaniu
udostępnienia wykonawcy potencjału przez podmiot trzeci zgodnie z pkt 7.3
SIWZ, jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków udziału
w postępowaniu polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów;
w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym
osoby uprawnionej (niewiążący wzór zobowiązania o oddaniu wykonawcy do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia stanowi
załącznik nr 7 do SIWZ),

e)

dowód wniesienia wadium (innego niż w pieniądzu) - w postaci oryginału
dokumentu elektronicznego.

2)

JEDZ jako własne oświadczenie Wykonawcy pod rygorem nieważności, w postaci
elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

3)

JEDZ dla każdego z podmiotów na zasobach, których Wykonawca polega, pod rygorem
nieważności, w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym o ile Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów,

4)

JEDZ dla każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia opatrzony
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

11.6

Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów, art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r., poz. 419), wówczas informacje te muszą być
wyodrębnione w formie osobnego pliku i złożone zgodnie z zasadami opisanymi w pkt.8.7
celem zachowania przez Zamawiającego tajemnicy. Plik ten ma być wyraźnie oznaczony
„Tajemnice przedsiębiorstwa – nie udostępniać”. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności
za niezgodne z SIWZ przygotowanie w/w pliku przez Wykonawcę. Stosowne zastrzeżenie
Wykonawca winien złożyć na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ) oraz powinien
wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa. W przeciwnym
razie cała oferta zostanie ujawniona na wniosek każdej zainteresowanej osoby.

11.7

Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ww.
ustawy w momencie odmowy na wezwanie Zamawiającego do odtajnienia przez Wykonawcę
tej części oferty, skutkować będzie odtajnieniem tej części oferty nie będącej tajemnicą
przedsiębiorstwa przez Zamawiającego.

11.8

Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej
oferty przed terminem składania ofert. Zmiana oferty musi zostać sporządzona od rygorem
nieważności, w postaci elektronicznej i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Wprowadzone zmiany muszą być złożone wg takich samych zasad jak złożona oferta
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i oznaczona w sposób umożliwiający jej zidentyfikowanie jako zmiany złożonej oferty. Zmiany
ofert zostaną otwarte na sesji publicznego otwarcie ofert przy otwieraniu oferty Wykonawcy,
który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian,
zostaną dołączone do oferty.
11.9

Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę.

11.10 W przypadku nieprawidłowego złożenia oferty, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za
złe skierowanie przesyłki. Oferta taka nie weźmie udziału w postępowaniu.
12. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.
12.1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub
wniosku dostępneg miniPortalu dostępnego na e-PUAP i udostępnionego na miniPortalu
dostpnego pod adresem internetowym https://miniportal.uzp.gov.pl/ do dnia 12.02.2021 r
do godziny 12:00.
12.2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 12.02.2021 r o godz. 12:30 w Nadleśnictwie Złoty Potok, adres
Złoty Potok ul. Kościuszki 2 42-253 Janów, pokój nr 10 Sala Narad (Świetlica).
12.3. Otwarcie ofert jest jawne.
12.4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
12.5. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) i adresy Wykonawców, a także
informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków
płatności zawartych w ofertach.
12.6

Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje,
o których mowa w pkt.12.4. i 12.5. SIWZ.

12.7. Wykonawcy mogą uczestniczyć w otwarciu ofert.
13. SPOSÓB OBLICZENIA CENY.
13.1. Wykonawca zobowiązany jest podać na formularzu oferty (załącznik nr 1 do SIWZ) łączną
cenę za wszystkie pozycje (prace) przewidziane w Kosztorysie Ofertowym, na które składa
swoją ofertę z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów
i usług).
13.2. Cenę oferty należy obliczyć metodą kalkulacji szczegółowej, zgodnie z rozporządzeniem
Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 13 lipca 2001r. w sprawie metod
kosztorysowania obiektów i robót budowlanych (Dz. U. nr 80, poz. 867), przy zachowaniu
następujących założeń:
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zakres robót, który jest podstawą do określenia ceny musi być zgodny ze
wszystkimi zapisami SIWZ, w szczególności z dokumentacją projektową
stanowiącą załącznik do SIWZ. Cena realizacji przedmiotu zamówienia ma
wynikać z kosztorysu ofertowego, przygotowanego na podstawie załączonego
do SIWZ przedmiaru robót, z zakresami robót określonymi w przedmiarach
robót. Jeżeli w opisie pozycji przedmiaru robót nie uwzględniono pewnych faz
operacyjnych związanych z wykonaniem robót, to koszty tych faz powinny być
uwzględnione przez Wykonawcę w cenach wpisanych w stosownych pozycjach
kosztorysu ofertowego. Wykonawca nie może samodzielnie wprowadzić zmian
do kosztorysu ofertowego.

numeracja w kosztorysie ofertowym
musi być zgodna z numeracją
z przedmiaru robót dołączonego do SIWZ.

cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania, i wynikać
wprost z przedmiaru robót. W szczególności w cenie ofertowej należy
uwzględnić następujące koszty: wszelkich robót przygotowawczych,
porządkowych, projektu organizacji placu budowy wraz z jego późniejszą
likwidacją, koszty utrzymania zaplecza budowy, obsługi geodezyjnej ze
szczególnym uwzględnieniem robót geodezyjnych związanych z wyniesieniem
osi rowów i budowli, opracowaniem powykonawczej inwentaryzacji jazu
piętrzącego dokumentowaniem zakresu i wykonawstwa poszczególnych robót
i etapów odbiorowych, koszty obsługi geologicznej, koszty nadzoru
przyrodniczego, koszty utrzymania i zabezpieczenia obiektu do odbioru
końcowego w tym koszenia terenu koryta cieku i grobli w pasie realizowanych
robót i terenu odkładów, koszty związane z odbiorami wykonanych robót,
wykonania dokumentacji powykonawczej, koszty ochrony mienia, zapewnienia
warunków bezpieczeństwa, ochrony p.poż., koszty związane z gospodarką
odpadami, oraz inne koszty wynikające z umowy, której wzór stanowi załącznik
do SIWZ,

w kosztach ogólnych należy skalkulować wszelkie inne koszty nie wymienione
w SIWZ a konieczne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia,

dopuszcza się zmiany przedstawionych w przedmiarach robót norm nakładów
rzeczowych, pod warunkiem, że zakres czynności do wykonania dla
poszczególnych cen jednostkowych będzie nie mniejszy niż wynikający
w przedstawionych w przedmiarach robót norm nakładów rzeczowych,

ceny tych samych składników cenotwórczych (R, Ko, Z, M, S) muszą być takie
same dla wszystkich wycenianych pozycji przedmiarowych z danej branży
robót.
Cenę należy podać w PLN w formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ
z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.
Cenę należy podać w PLN z wyodrębnieniem wartości podatku VAT.
Stawkę podatku od towarów i usług (VAT) należy uwzględnić w wysokości obowiązującej na
dzień składania ofert.
13.3. Wykonawca, składając ofertę, obowiązany jest poinformować Zamawiającego (w formularzu
ofertowym – załącznik nr 1), czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania
u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów
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i usług, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie
prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. Brak wskazania
w formularzu ofertowym (załącznik nr 1) informacji czy wybór oferty będzie prowadzić do
powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od
towarów i usług będzie uznawane jako informacja, że wybór oferty wykonawcy nie będzie
prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami
o podatku od towarów i usług.
13.4.

W przypadku Wykonawcy, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej, a tym samym nie jest zarejestrowany w polskiej ewidencji działalności
gospodarczej powinien uwzględnić podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami
w tym zakresie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. W przypadku rozliczeń między
Zamawiającym a Wykonawcą, jeżeli podmiot wykonujący usługi jest przedsiębiorstwem
zagranicznym i nie posiada siedziby na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a tym samym nie jest
zarejestrowany w urzędzie skarbowym jako podatnik podatku VAT, po wykonaniu usługi wystawia
fakturę bez doliczenia do wartości wykonanej usługi podatku VAT. Należny podatek zostaje rozliczony
przez Zamawiającego.

13.5.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, uwag dotyczących przedmiarów robót oraz
dokumentacji projektowej wymienionej w punkcie 3 SIWZ należy kierować
do Zamawiającego zapytanie w celu udzielenia wyjaśnień. Przedmiary robót należy traktować
jako materiał pomocniczy do przygotowania oferty.

13.6.

Zamawiający zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych poprawi w ofercie: omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe
z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki
polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia nie
powodujące istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę,
którego oferta została poprawiona.
Tak obliczona cena będzie brana pod uwagę przez komisję przetargową w trakcie wyboru
najkorzystniejszej oferty.

14.

OPISY KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE
OFERTY ORAZ SPOSÓB OCENY I PORÓWNANIA OFERT.

14.1. Przy wyborze ofert w każdej części zamówienia będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1)
Cena – 60 %,
2)
Gwarancja - 40%
14.2.

Sposób obliczania punktów dla poszczególnych kryteriów:
14.2.1. kryterium pierwsze (C): „Cena”
W ramach kryterium „Cena” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:
Cn
C= --------- x 100 pkt x 60 %
Co
gdzie:
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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 za wykonanie całego
przedmiotu zamówienia podana w formularzu oferty. W tym kryterium Wykonawca może uzyskać
maksymalnie 60 punktów.
14.2.2.

kryterium drugie (G): „Gwarancja”
W ramach kryterium „Gwarancja” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:
Go
G= --------- x 100 pkt x 40 %
Gmax
gdzie:
G – liczba punktów w ramach kryterium „Gwarancja”,
G max - najdłuższy okres gwarancji spośród ofert ocenianych (w miesiącach)
Go – okres gwarancji oferty ocenianej (w miesiącach)
Sposób przyznawania punktów dla kryterium okres gwarancji jakości:


Kryterium gwarancji jakości na całość zamówienia będzie rozpatrywane na
podstawie zadeklarowanego w formularzu ofertowym okresu gwarancji
jakości.



Najkrótszy możliwy okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego to 60
miesięcy liczonych od daty ostatecznego odbioru robót, przy czym bieg
gwarancji rozpoczyna się z datą protokołu bezusterkowego odbioru
końcowego robót budowlanych.



Najdłuższy możliwy okres gwarancji jaki będzie uwzględniany przy ocenie
oferty to okres 72 miesiące.



W tym kryterium Wykonawca może uzyskać maksymalnie 40 punktów.



Wykonawca
może zaproponować okres gwarancji jakości w pełnych
miesiącach tj. 60, 61,….,72 miesiące. Jeżeli Wykonawca wpisze okres gwarancji
krótszy niż 60 miesięcy to przygotuje ofertę niezgodnie z SIWZ co skutkować
będzie odrzuceniem oferty. Jeżeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji
dłuższy niż 72 miesiące do oceny ofert zostanie przyjęty okres 72 miesięcy i
taki zostanie uwzględniony także w umowie.



W przypadku nie wypełnienia w formularzu ofertowym stosownej rubryki
Zamawiający uzna, że deklaruje najkrótszy tj. 60 miesięczny okres gwarancji
jakości.
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14.3

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie najwyższą liczbę punktów
obliczoną wg następującego wzoru:
P=C+G
gdzie:
P - łączna liczba punktów jaką uzyskała oceniana oferta w danej części zamówienia
C - liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w ramach kryterium „cena”
G - liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium „gwarancja”

14.4 Zamawiający obliczy punkty liczbowo z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zaokrąglając
zgodnie z zasadami matematycznymi. Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów
14.5 Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej
oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek
rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór
oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę
(rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz
wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
14.6 Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia
taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera
ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub
koszcie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym
przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

15.
INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE
OFERT W CELU ZAWARCIA UMOWY.
15.1 Przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca, którego oferta została uznana za
najkorzystniejszą zobowiązany jest dopełnić następujących formalności:
1) wnieść wymagane zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny
ofertowej brutto.
2) przedłożyć Zamawiającemu:
a)

w przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie - kopię umowy
konsorcjum (potwierdzoną za zgodność z oryginałem).

b)

kopie dokumentów potwierdzających uprawnienia, zaświadczenia dla osób
zaproponowanych w wykazie, które będą brały udział w realizacji zamówienia
(potwierdzoną za zgodność z oryginałem).

c)

kopię, potwierdzoną za zgodność z oryginałem, opłaconej polisy, a w przypadku jej braku,
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innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca
jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia na wartość nie mniejszą niż 100 000,00 zł.
d)

kopie umów o podwykonawstwo jeżeli Wykonawca polegał na zasobach podmiotu
trzeciego (potwierdzoną za zgodność z oryginałem).

15.2. 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.
15.3. Wszelkie istotne dla stron postanowienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 10
do SIWZ. Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty Wykonawcy. Zamawiający
przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej
jednej z okoliczności w niej wymienionych z uwzględnieniem podanych we wzorze umowy
warunków ich wprowadzenia.
Niedopełnienie wskazanych formalności będzie traktowane jako uchylanie się przez Wykonawcę od zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego.
16.
POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCY
W TOKU POSTĘPOWANIA O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE.
16.1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia
oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów
Ustawy, przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami Ustawy czynności
Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechaniu czynności,
do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Ustawy.
16.2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności
zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w art. 180 ust.
5 zd. drugie PZP, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
16.3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych
warunków zamówienia na stronie internetowej.
16.4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 16.2 i 16.3 wnosi się w terminie 10
dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było
powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
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16.5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci
papierowej albo w postaci elektronicznej opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem
albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
16.6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego
terminu.
16.7

Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania
odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego
dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem
Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby,
przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

17.

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

17.1.

Zamawiający będzie żądał zabezpieczenia należytego wykonania umowy, które służy pokryciu
roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny
brutto podanej w ofercie.

17.2.

Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku
następujących formach:



17.3.

pieniądzu;
poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
 gwarancjach bankowych;
 gwarancjach ubezpieczeniowych;
 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w innych
formach.

17.4

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, we wszystkich formach przewidzianych w pkt
17.2., powinno zabezpieczać roszczenia wynikające z niewykonania bądź nienależytego
wykonania umowy w taki sam sposób, co oznacza, iż zabezpieczenie wniesione w formie innej
niż pieniądz nie może zabezpieczać roszczeń Zamawiającego w sposób mniej korzystny, niż
jakby miało to miejsce w przypadku wniesienia zabezpieczenia w pieniądzu. Zabezpieczenie
należytego wykonania umowy w formie gwarancji/poręczenia powinno być nieodwołalne,
bezwarunkowe i płatne na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. Zamawiający nie
dopuszcza możliwości uzależnienia wypłaty kwot z gwarancji/poręczenia od przedłożenia
jakichkolwiek dodatkowych dokumentów, poświadczenia podpisu przez osoby trzecie, bądź
spełnienia jakichkolwiek warunków, poza oświadczeniem Zamawiającego, iż żądana kwota
jest należna z tytułu niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy.

17.5.

W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty
wadium na poczet zabezpieczenia.
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17.6.

Zabezpieczenie wpłacane w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy
Zamawiającego w banku BNP Paribas Bank Polska S.A. nr rachunku: 70 2030 0045 1110
0000 0253 2970 z dopiskiem: zabezpieczenie należytego wykonania umowy „Budowa i
przebudowa przepustów na przepusty o większym świetle wraz z umocnieniem
brzegów i dna rowu w Leśnictwach Julianka, Stawki, Poraj i Siedlec”.

17.7.

Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym
rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane,
pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na
rachunek bankowy Wykonawcy.

17.8.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka
form, o których mowa w pkt. 17.2 SIWZ. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana
z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

17.9.

Zwrot zabezpieczenia:
Zamawiający zwraca zabezpieczenie w wysokości 70% w terminie 30 dni od dnia bezusterkowego
odbioru robót końcowych (wraz z uzyskaniem Decyzji pozwolenia na użytkowanie jeżeli jest
wymagane). Pozostałe 30% zabezpieczenia zwrócone zostanie nie później niż 15 dni po upływie okresu
rękojmi

18.

OFERTY WARIANTOWE .
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

19.

AUKCJA ELEKTRONICZNA .
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej.

20.

KOSZTY UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postepowaniu.

21. UMOWA RAMOWA.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
22. INFORMACJA O WALUTACH OBCYCH.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości prowadzenia rozliczeń w innych walutach niż PLN.
23. WYMAGANIA WSKAZANE W ART. 29 UST4 PZP.
Zamawiający nie precyzuje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 PZP
24. STANDARDY, O KTÓRYCH MOWA W ART. 91 UST 2A PZP.
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Zamawiający nie określa standardów, o których mowa w art. 91 ust 2A PZP.
25. KATALOGI ELEKTRONICZNE
Zamawiający nie wprowadza wymogu ani możliwości złożenia ofert w postaci katalogów
elektronicznych.
26. INFORMACJE O OBOWIĄZKU OSOBISTEGO WYKONANIA
KLUCZOWYCH CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY
ZASTRZEŻENIA ZGODNIE Z ART.36a UST.2.

PRZEZ WYKONAWCĘ
DOKONUJE TAKIEGO

26.1. Zamawiający nie zastrzega wykonania kluczowych części zamówienia przez Wykonawcę.
26.2. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie
zamierza powierzyć Podwykonawcom wraz z podaniem ich nazw o ile są już wiadome.
Wskazanie takie należy określić na formularzu ofertowym.
27. KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
27.1 Wykonawca wyłoniony w postępowaniu przetargowym zobowiązuje się do zawarcia umowy
z Zamawiającym, dotyczącej powierzenia przetwarzania danych osobowych swoich
pracowników, zleceniobiorców, podwykonawców lub innych osób oddelegowanych do
realizacji umowy głównej. Wzór umowy stanowi Załącznik nr 12.
27.2. Stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)(Dz. Urz. UE
L 119 z 04 maja 2016 r., str. 1 – dalej „RODO”) Zamawiający informuje, iż administratorem
danych osobowych jest PGL LP Nadleśnictwo Złoty Potok.
27.3. 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, jeżeli nie ziszczą się przesłanki określone w art. 93 ust. 1 PZP –
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz jej realizacji, a także
udokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia i jego archiwizacji.
27.4. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
postępowania zostanie udostępniona w oparciu o art. 8 oraz 96 ust. 3 PZP.

dokumentacja

27.5. Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 PZP, przez okres 4 lat od
dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli czas trwania
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy
w sprawie zamówienia publicznego.
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27.6. Niezależnie od postanowień pkt 27.4. 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.
27.7. Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie
zamówienia mogą zostać przekazane podmiotom świadczącym usługi doradcze, w tym usługi
prawne i konsultingowe,
27.8. Stosownie do art. 22 RODO, decyzje dotyczące danych osobowych nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany.
27.9. Osoba, której dotyczą pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania dane
osobowe, ma prawo:
1) dostępu do swoich danych osobowych – zgodnie z art. 15 RODO,
2) do sprostowana swoich danych osobowych – zgodnie z art. 16 RODO,
3) do żądania od Zamawiającego – jako administratora, ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2
RODO.
4) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku
uznania, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych
osobowych, w tym przepisy RODO.
27.10. 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.
27.11. 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 przesądza art. 17 ust. 3 lit. b, d lub
e RODO,
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
określone w art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych
osobowych, a to z uwagi na fakt, że podstawą prawną przetwarzania danych
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
27.12. 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.
Dane osobowe są przekazywane do podmiotów przetwarzających dane w imieniu
administratora danych osobowych.
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28. ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ
1

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy;

2

Załącznik nr 2 – Dokumentacja projektowa;

3

Załącznik nr 3 – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych;

4

Załącznik nr 4 - Przedmiar robót;

5

Załącznik nr 5 – Wzór karty gwarancyjnej;

6

Załącznik nr 6 - Wzór formularza jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ);

7

Załącznik nr 7 – Niewiążący wzór zobowiązania o oddaniu wykonawcy do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia;

8

Załącznik nr 8 – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej;

9

Załącznik nr 9 – Oświadczenie w sprawie braku podstaw wykluczenia określonych w art. 24
ust. 1 pkt 15 i 22 PZP oraz w art. 24 ust. 5 pkt 5 – 8 PZP;

10 Załącznik nr 10 – Wzór umowy;
11 Załącznik nr 11 – Wzór pełnomocnictwo;
12 Załącznik nr 12 – Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;
13 Załącznik nr 13 – Wykaz robót budowlanych;
14 Załącznik nr 14 – Wykaz osób;
15 Załącznik nr 15 – Wykaz sprzętu.
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