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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
1.

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
Nadleśnictwo Jagiełek
reprezentowane przez Bożenę Przesław – Nadleśniczego
siedziba Nadleśnictwa:
ul Park 1
11 – 015 Olsztynek
e-mail: jagielek@olsztyn.lasy.gov.pl
strona internetowa zamawiającego: www.jagielek.olsztyn.lasy.gov.pl
(dalej „Zamawiający”) zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie
z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia
(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 2018 r. poz. 1986 ze zm. – dalej „PZP”) oraz aktów
wykonawczych do PZP.

2.2.

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla zamówień
o wartości niższej 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. 24aa 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.

3.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

3.1.

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Budowa
samodzielnej podwójnej kancelarii dla Leśnictwa Jagiełek i Leśnictwa Makruty”.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w dokumentacji
projektowej stanowiącej integralną część niniejszej SIWZ, tj. w załączniku nr 9 do
SIWZ. Szczegółowe informacje nt. realizacji przedmiotowego zamówienia, w tym
obowiązki Zamawiającego oraz Wykonawcy, jak również zasady rozliczeń
przedstawiono w projekcie przyszłej umowy o zamówienie publiczne przedstawionej
w załączniku nr 8 do SIWZ.
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Na zasadzie art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wymaga
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób
wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia:
 prace ogólnobudowlane
 prace konstrukcyjno-budowlane
3.2.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień:
45100000-8: Przygotowanie terenu pod budowę
45210000-2: Roboty budowlane w zakresie budynków
45261000-4: Pokrycie dachu
45420000-7: Stolarka okienna i drzwiowa
45443000-4: Elewacja
45400000-1: Roboty wykończeniowe wewnętrzne
45310000-3: Roboty instalacyjne elektryczne
45330000-9: Roboty instalacyjne wod.-kan. i sanitarne
45111291-4: Zagospodarowanie terenu

3.3. Ogólne informacje dotyczące przedmiotu zamówienia:
W ramach umowy oraz wynagrodzenia Wykonawca zobowiązany będzie do:
1) realizacji robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną
wykonania i odbioru robót budowlanych, właściwymi normami polskimi i branżowymi,
SIWZ, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz wskazówkami Inspektora nadzoru,
2) w przypadku realizacji przedmiotu zamówienia przy udziale Podwykonawców,
koordynowania robót Podwykonawców, ponosząc za nie pełną odpowiedzialność,
3) zapewnienia nadzoru technicznego nad realizowanym zadaniem, nadzoru
nad personelem w zakresie porządku i dyscypliny pracy,
4) prawidłowego prowadzenia dokumentacji budowy,
5) wykonywania prac z uwzględnieniem wszystkich warunków i nakazów wynikających
z uzgodnień i zobowiązań wzajemnych,
6) zorganizowania i zagospodarowania zaplecza budowy,
7) zabezpieczenia na czas realizacji zadania zasilenia w energię elektryczną do czasu
wykonania przyłączenia do sieci elektroenergetycznej przez Energa-Operator S.A..
Zamawiający nie zapewnia energii elektrycznej,
8) zapewnienia dozoru, ubezpieczenia i odpowiedzialności za powstały budynek oraz
powstałe wszystkie elementy, rzeczy, znajdujące się na terenie budowy do czasu odbioru
końcowego i przekazaniu całego zadania Zamawiającemu,
9) całodobowej ochrony mienia znajdującego się na terenie budowy przez cały okres
budowy
10) zapewnienia właściwych warunków bhp i ppoż.; a także zapewnienia posiadania
przez osoby realizujące zamówienie wymaganych przepisami prawa uprawnień,
z uwzględnieniem przy realizacji zamówienia, że Zamawiający podlega procesowi
certyfikacji według standardów określonych przez FSC (Forest Stewardship Council)
i PEFC Council (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes), więc
Wykonawca zobowiązuje się je przestrzegać;
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11) dokonania niezbędnych pomiarów i badań laboratoryjnych itp. jeżeli są niezbędne
do oddania przedmiotu zamówienia do użytkowania,
12) na żądanie Zamawiającego Wykonawca zapewni na swój koszt wykonanie badań
laboratoryjnych, dostarczenie oprzyrządowania i zapewnienie potencjału ludzkiego
w celu sprawdzenia jakości i ilości materiałów użytych do wykonania zamówienia oraz
jakości wykonanych robót;
13) na własny koszt wykonania, oznakowania oraz zabezpieczenia miejsca prowadzenia
prac na czas realizacji robót, a także uporządkowania terenu robót
z odpadów i nieczystości związanych z prowadzonymi robotami bądź działaniami osób,
przy pomocy których realizowane jest zamówienie;
14) uzyskania pozwolenia na użytkowanie budynku – Zamawiający udzieli Wykonawcy
wszystkich niezbędnych do tego pełnomocnictw.
Jeżeli w związku z wykonywaniem przedmiotu zamówienia Wykonawca wyrządzi
Zamawiającemu lub innym podmiotom trzecim szkodę to zobligowany będzie do niezwłocznego
jej naprawienia.
3.4.
Wymagania dotyczące robót budowlanych:
Przedmiotowe zamówienie będzie realizowane w dwóch etapach:
Etap 1 obejmuje:
 wykonanie robót pomiarowych, ziemnych oraz fundamentów branży
budowlanej,
 zasilenie budynku oraz pompowni w energię elektryczną,
 wykonanie przyłączy sanitarnych,
 wykonanie robót ziemnych pod zagospodarowanie terenu i zjazdy
 dostosowanie profilu drogi gminnej do obsługi działki nr 3184/2.
Etap 2 obejmuje:
 wykonanie pozostałych prac architektoniczno-konstrukcyjnych,
 wykonanie instalacji sanitarnych,
 wykonanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych oraz oświetlenia terenu,
 dostarczenie i montaż wyposażenia kancelarii,
 zagospodarowanie terenu: nawierzchnie, chodniki, trawniki, ogrodzenie,
 wykonanie nawierzchni i obramowania zjazdów,
 wykonanie prac porządkowych przy dostosowaniu profilu drogi gminnej do
obsługi działki nr 3184/2,
 wykonanie powykonawczego pomiaru geodezyjnego,
 uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zakresu poszczególnych etapów prac.
3.5.

Informacja na temat rozwiązań równoważnych:
W przypadku, gdyby w opisie przedmiotu zamówienia (załącznikach do SIWZ)
Zamawiający określił przedmiot zamówienia poprzez wskazanie znaków towarowych,
patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje
produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, jeżeli mogłoby
to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców
lub produktów dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych. Wskazane wyżej
określenie przedmiotu zamówienia ma charakter wyłącznie pomocniczy
w przygotowaniu oferty i ma na celu wskazać oczekiwane standardy co do minimalnych
parametrów technicznych oczekiwanych materiałów i urządzeń.
Przez ofertę równoważną należy rozumieć ofertę o parametrach technicznych
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wytrzymałościowych, jakościowych, wydajnościowych nie gorszych od opisu
wskazanego przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. Parametry
wskazane przez Zamawiającego są parametrami minimalnymi, granicznymi.
Pod pojęciem „parametry” rozumie się funkcjonalność, przeznaczenie, kolorystykę,
strukturę, materiały, kształt, wielkość, bezpieczeństwo, wytrzymałość itp. W związku
z powyższym Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania materiałów o innych
znakach towarowych, patentach lub pochodzeniu, natomiast nie o innych
właściwościach i funkcjonalnościach niż określone w SIWZ. Wykonawca powołujący się
na rozwiązania równoważne stosownie do dyspozycji art. 30 ust. 5 Pzp musi wykazać,
że oferowane dostawy spełniają warunki określone przez Zamawiającego w stopniu nie
gorszym. W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów
o zastosowaniu innych materiałów i urządzeń, to rozumie się przez to, że do kalkulacji
ceny oferty oraz do wykonania umowy ujęto materiały i urządzenia zaproponowane
w opisie przedmiotu zamówienia.
W przypadku, gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia normy, aprobaty,
specyfikacje techniczne i systemy odniesienia, o których mowa w art. 30 ust., 1-3 ustawy
Pzp należy rozumieć jako przykładowe. Zamawiający zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp
dopuszcza w każdym przypadku zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym
w treści SIWZ. Każdorazowo gdy wskazana jest w niniejszej SIWZ lub załącznikach
do SIWZ norma, należy przyjąć, że w odniesieniu do niej użyto sformułowania
„lub równoważna”.
3.6. Informacja na temat gwarancji i rękojmi:
Okres gwarancji i rękojmi udzielany przez Podwykonawców musi odpowiadać,
co najmniej okresowi udzielonemu przez Wykonawcę i liczone będą od daty dokonania
odbioru końcowego robót.
4.

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA.

4.1.

Termin realizacji etapu 1 robót budowlanych powinien nastąpić najpóźniej
do 30.04.2020 roku.

4.2.

Termin realizacji etapu 2 robót budowlanych powinien nastąpić najpóźniej
do 31.10.2020 roku.

4.3.

Termin realizacji zamówienia może zostać wydłużony wyłącznie na zasadach określony
w umowie.

5.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA
Z POSTĘPOWANIA.

5.1.

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24
ust. 1 pkt 12-23 PZP, art. 24 ust. 5 pkt 1 – 2 i 4 – 8 PZP. Na podstawie:
1) art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację,
w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest
przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził
likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo
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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.);
2) art. 24 ust. 5 pkt 2 PZP Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego wykonawcę, który w sposób zawiniony poważnie naruszył
obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca
w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał
lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą
stosownych środków dowodowych;
3) 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;
4) 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;
5) 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 komandytowo-akcyjnej lub prokurenta
prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 5 PZP;
6) 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.
7) 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.
5.2.

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.
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże że: - posiada środki finansowe
w wysokości co najmniej 300 000 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100)
lub posiada zdolność kredytową w wysokości co najmniej 300 000 zł (trzysta tysięcy
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złotych). Ocena warunku nastąpi na zasadzie kryterium spełnia/nie spełnia w oparciu
o informacje zawarte we wstępnym oświadczeniu, a następnie potwierdzonych
w dokumentach lub oświadczeniach złożonych przez Wykonawcę, którego oferta
zostanie najwyżej oceniona.
3) zdolności technicznej lub zawodowej.
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 jedną robotę budowlaną polegającą na budowie budynków w technologii
drewnianej o wartości nie mniejszej niż 200 000 zł brutto. Ocena warunku nastąpi
na zasadzie kryterium spełnia/nie spełnia w oparciu o informacje zawarte we wstępnym
oświadczeniu, a następnie potwierdzonych w dokumentach lub oświadczeniach
złożonych przez Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona.
Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej:
 1 osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającą
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
instalacyjnej
bez
ograniczeń
w
zakresie
sieci,
instalacji
i urządzeń cieplnych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające
im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów lub uprawnienia zagraniczne uznane w zakresie i na zasadach opisanych
w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2018 r., poz. 2272),
które uprawniają do kierowania robotami budowlanymi w zakresie przewidzianym
opisem przedmiotu zamówienia.


1 osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającą
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia
budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów
lub uprawnienia zagraniczne uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie
z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych
w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2018 r., poz. 2272), które
uprawniają do kierowania robotami budowlanymi w zakresie przewidzianym
opisem przedmiotu zamówienia.



1 osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającą
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im uprawnienia
budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów
lub uprawnienia zagraniczne uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie
z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych
w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2018 r., poz. 2272), które
uprawniają do kierowania robotami budowlanymi w zakresie przewidzianym
opisem przedmiotu zamówienia.

Ocena warunku nastąpi na zasadzie spełnia/nie spełnia w oparciu o informacje zawarte
we wstępnym oświadczeniu a następnie potwierdzonych w dokumentach
lub oświadczeniach złożonych przez Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej
oceniona.
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5.3.

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego
części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej
lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących
go z nimi stosunków prawnych. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest
udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji
zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania
zamówienia.

5.4.

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

5.5.

Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

5.6.

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum,
spółka cywilna). W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie na zasadach
określonych w art. 23 ustawy PZP Wykonawcy muszą łącznie wykazać spełnianie
warunków uczestnictwa, o których mowa w Rozdziale 5.2. Natomiast brak podstaw
wykluczenia wykazuje każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia odrębnie. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu
albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego
postępowania. W związku z powyższym do oferty składanej przez Wykonawców należy
dołączyć pełnomocnictwo dla ustanowionego pełnomocnika, z którego powinien
wynikać zakres umocowania jak wyżej. Wszelka korespondencja pomiędzy
Zamawiającym a Wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia
będzie dokonywana za pośrednictwem ustanowionego pełnomocnika ze skutkiem
dla mocodawców. Oświadczenia – (zał. nr 4 i 5 do SIWZ) - składa każdy
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają
spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia
w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

5.7.

Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców o których
mowa w pkt. 5.6.

5.8.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie
z formułą „spełnia”/„nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach
i oświadczeniach złożonych przez Wykonawców, o których mowa w rozdziale 6.

5.9.

Na podstawie art. 22d ust. 2 PZP Zamawiający może, na każdym etapie postępowania,
uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów
technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze
wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
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6.

WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA .

6.1.

Wykonawca załącza do oferty oświadczenie składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy
dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (zał. nr 4 do SIWZ) oraz spełniania
warunków udziału w postępowaniu (zał. nr 5 do SIWZ).

6.2.

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa
w pkt 5.1. oraz w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału
w postępowaniu, o których mowa w pkt 5.2. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego
oferta została oceniona najwyżej do złożenia następujących dokumentów i oświadczeń
aktualnych na dzień złożenia oferty, w terminie nie krótszym niż 5 dni:
a) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie
robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia
publicznego a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją
o podstawie do dysponowania tymi osobami (wg wzoru stanowiącego zał. nr 2
do SIWZ).
Wymaga się od Wykonawców wskazania w ofercie imion i nazwisk osób wykonujących
czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych
i doświadczeniu tych osób.
b) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania
i podmioty, 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.
(wzór oświadczenia stanowi zał. nr 3 do SIWZ).
c) Informacja z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej
potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolności
kredytowej Wykonawców, w okresie nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem
terminu składania ofert.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących
sytuacji finansowej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument,
który w wystarczającym sposób potwierdza spełnienie opisanego przez Zamawiającego
warunków udziału w postępowaniu.
d) 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 do wykluczenia na podstawie art. 24
ust. 5 pkt. 1 ustawy.
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e) Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu
potwierdzającego, 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;
f) Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu
potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego,
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;
g) 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.
6.3.

Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3, jeżeli
Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może
je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych,
w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U.
z 2019 r. poz. 700 ze zm.). W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności
oświadczeń lub dokumentów w formie elektronicznej pod określonymi adresami
internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera
samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia
lub dokumenty. W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub
dokumentów, które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności
oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97
ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa
w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, korzysta z posiadanych oświadczeń lub
dokumentów, o ile są one aktualne.

6.4.

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 zał. nr 7
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, (3)
cen zawartych w ofertach oraz (4) dot. wykonawców, którzy zostali wykluczeniu
i ofertach, które zostały odrzucone.

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
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(zał. nr 7 do SIWZ). 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.
6.5.

Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom,
w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału
w postępowaniu, zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu o którym
mowa w ust. 6.1. Zamawiający nie żąda od Wykonawcy przedstawienia dokumentów
wymienionych w § 5 pkt 1 - 9 rozporządzenia, dotyczących podwykonawcy, któremu
zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem,
na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach określonych w art.
22a ustawy.

6.6.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów:
1) o których mowa w pkt 6.2 lit. a, e i f 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.

6.7.

Dokumenty, o których mowa powyżej w pkt. 6.6. ppkt 1) lit. a) powinny być wystawione
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty,
o których mowa powyżej w pkt. 6.6. ppkt 1) lit. b) powinny być wystawiane
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

6.8.

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. 6.6., 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. 6.7.
stosuje się odpowiednio.

6.9.

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.

6.10. W przypadku oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
(konsorcjum):
a) w formularzu oferty należy wskazać firmy (nazwy) wszystkich Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;

- 11 -

b) oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Osoba podpisująca
ofertę musi posiadać pełnomocnictwo o którym mowa w punkcie 5.6. niniejszej SIWZ.
c) dokumenty, o których mowa w pkt 6.2. d)-j) oraz oświadczenie składane na podstawie
art. 25a ust. 1 ustawy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (zał. nr 4
do SIWZ) oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu (zał. nr 5 do SIWZ)
obowiązany będzie złożyć każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia;
e) wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą ponosić
odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy;
f) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wyznaczą spośród siebie
Wykonawcę kierującego (lidera), upoważnionego do zaciągania zobowiązań,
otrzymywania poleceń oraz instrukcji dla i w imieniu każdego, jak też dla wszystkich
partnerów;
g) Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy
w całości przez lidera lub od wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia łącznie lub każdego z osobna.
6.11. Oświadczenia wymienione w niniejszym rozdziale SIWZ, dotyczące wykonawcy lub
podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach
określonych w art. 22a PZP, zgodnie z § 14 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju
z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać
Zamawiający od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r.
poz. 1126), należy złożyć w oryginale.
6.12. Dokumenty, o których mowa w niniejszym rozdziale SIWZ inne niż oświadczenia,
o których mowa pkt 6.11, zgodnie z § 14 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia
26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od
wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126),
należy złożyć w oryginale lup kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
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, które
każdego z nich dotyczą.
7.

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

7.1.

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
Specjalista ds. infrastruktury leśnej – Marzena Borowska
tel.: 89 519 11 62;
e- mail: marzena.borowska@olsztyn.lasy.gov.pl
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.00, z wyłączeniem dni wolnych od pracy.

7.2.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym
a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego
w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (tekst jedn. Dz. U.
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z 2018 r. poz. 2188 ze zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 123 ze zm.),
z uwzględnieniem wymogów dotyczących formy, ustanowionych poniżej.
7.3.

Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich
otrzymania.

7.4.

W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę,
Zamawiający będzie uważał, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu
lub adres e-mail podany przez Wykonawcę zostało doręczone w sposób umożliwiający
zapoznanie się Wykonawcy z jego treścią.

7.5.

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień
niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa
połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

7.6.

Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 7.5, lub dotyczy
udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek
bez rozpatrywania.

7.7.

Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku,
o którym mowa w pkt 7.5.

7.8.

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

7.9.

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

7.10. 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.
7.11. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
7.12. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
7.13. Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia Zamawiającego w formie pisemnej
o wszelkiej zmianie adresu poczty elektronicznej podanego w ofercie.
7.14. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem, należy kierować na adres:
Nadleśnictwo Jagiełek
ul. Park 1
11-015 Olsztynek
e-mail: jagielek@olsztyn.lasy.gov.pl
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Korespondencja do Wykonawców będzie kierowana na jego adres, nr faksu i adres
poczty elektronicznej wskazane w ofercie.
8.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

8.1.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 12 000 zł (słownie: dwanaście
tysięcy złotych 00/100).
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, do dnia 22.11.2019 do
godz. 9.45.

8.2.

Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
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 2019 r. poz. 310 ze zm.).

8.3.

Wadium wpłacane w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy
Zamawiającego w banku BGŻ SA OLSZTYN nr rachunku: 37 2030 0045 1110 0000 0045
1750 z dopiskiem: wadium na zabezpieczenie oferty w postępowaniu na „Budowa
samodzielnej podwójnej kancelarii dla Leśnictwa Jagiełek i Leśnictwa Makruty”
Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie
zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego.

8.4.

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

8.5.

Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz może być załączone w oryginale do oferty
lub złożone w oryginale przed upływem terminu składania ofert w siedzibie
Zamawiającego (sekretariat Nadleśnictwa). Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały
okres związania ofertą. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium
lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium w wyznaczonym terminie,
zostanie odrzucona z postępowania na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b PZP.

8.6.

Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy:
1)

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

2)

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

3)

kwotę gwarancji/poręczenia,
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4)

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

9.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

9.1.

Termin, którym Wykonawca będzie związany złożoną ofertą wynosi 30 dni. Zgodnie
z art. 85 ust. 5 PZP bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

9.2.

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.

9.3.

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.

10.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

10.1. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Oferta musi być napisana w języku polskim, powinna być sporządzona czytelnie
za pomocą maszyny do pisania, komputera lub ręcznie, w sposób uniemożliwiający łatwe
usunięcie zapisów, oraz podpisana przez osobę upoważnioną.
10.2. W przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika do oferty należy dołączyć stosowne
pełnomocnictwo dla takiego pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być załączone
w oryginale lub kopii notarialnie potwierdzonej.
10.3. Wykonawca może złożyć jedną ofertę w formie pisemnej, w języku polskim.
10.4. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
10.5. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie
przez osobę podpisującą ofertę.
10.6. Wykonawcy przedstawiają ofertę zgodnie ze wszystkimi wymaganiami określonymi
w SIWZ.
10.7. W przypadku zamiaru wykonywania przedmiotu zamówienia z udziałem
podwykonawców, Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie części
zamówienia (zakresów rzeczowych), których wykonywanie zamierza powierzyć
podwykonawcom i podania firm podwykonawców, a także złożenia w odniesieniu
do tych podwykonawców stosownych oświadczeń w zakresie wynikającym z oświadczeń
stanowiących zał. nr 4 i 5 do SIWZ.
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10.8. Treść oferty musi być zgodna z treścią formularza oferty (zał. nr 1 do SIWZ).
10.9.

Ofertę można złożyć w kopercie lub innym nieprzeźroczystym opakowaniu. Koperta
(opakowanie) ma być opisana:
„Budowa samodzielnej podwójnej kancelarii
dla Leśnictwa Jagiełek i Leśnictwa Makruty.”
Nie otwierać przed
dniem 22.11.2019 do godz. 10.00

10.10. Koperta (opakowanie) zawierająca ofertę powinna być zamknięta i zabezpieczona
przed otwarciem, bez uszkodzeń, co gwarantuje zachowanie poufności jej treści
do czasu otwarcia. Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za skutki braku
zachowania powyższego sposobu opakowania i opisu kopert tj.
np.: rozerwanie
koperty w czasie drogi do Zamawiającego, nieskuteczne doręczenie z powodu złego
opisu.
10.11. Każda strona kopii dokumentów w ofercie, wymaganych przez Zamawiającego ma być
potwierdzona ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM przez jedną z osób upoważnionych
do podpisywania oferty lub przez osobę posiadającą umocowanie prawne czego dowód
winien znaleźć się w ofercie. W sytuacji braku potwierdzenia zgodności z oryginałem
Zamawiający wezwie do uzupełnienia tego braku.
Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii
dokumentu, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest
nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może
sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.
10.12. 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 jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1010, wówczas informacje te muszą być
wyodrębnione w formie osobnego pakietu celem zachowania przez Zamawiającego
tajemnicy. Pakiet ten ma być wyraźnie oznaczony „Tajemnice przedsiębiorstwa –
nie udostępniać”. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne z SIWZ
przygotowanie w/w pakietu przez Wykonawcę. Stosowne zastrzeżenie Wykonawca
winien złożyć na formularzu ofertowym oraz powinien wykazać, że zastrzeżone
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. W przeciwnym razie cała oferta
zostanie ujawniona na wniosek każdej zainteresowanej osoby.
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.
10.13.

Wskazanym jest, aby wszystkie kartki oferty były ponumerowane i parafowane.
Zaleca się, aby oferta była zszyta/spięta w sposób uniemożliwiający wypadnięcie
jakiegokolwiek z dokumentów oferty.

10.14.

Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia
do złożonej oferty w formie pisemnej przed terminem składania ofert. Wprowadzone
zmiany muszą być złożone wg takich samych zasad jak
złożona
oferta
tj. w odpowiednio oznakowanej kopercie z dopiskiem „ZMIANA”. Koperty oznakowane
dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte na sesji publicznego otwarcia ofert przy
otwieraniu koperty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu
poprawności procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty.
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10.15.

Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać
się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych
zasad jak wprowadzenie zmian) z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty
oznakowane „WYCOFANIE” będą otwierane jako pierwsze. Oferty wycofane nie będą
otwierane na sesji publicznego otwarcia ofert i zostaną zwrócone Wykonawcy.

10.16.

W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia koperty, Zamawiający
nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki lub jej przedterminowe
otwarcie. Oferta taka nie weźmie udziału w postępowaniu.

10.17.

W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów, oferta tych Wykonawców musi
spełniać następujące warunki:
a) Oferta winna być podpisana przez każdego z Wykonawców występujących
wspólnie lub upoważnionego przedstawiciela/ partnera wiodącego.
b) Upoważnienie/ Pełnomocnictwo do pełnienia funkcji przedstawiciela/ partnera
wiodącego wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego
z Wykonawców występujących wspólnie/ partnerów. Upoważnienie/
Pełnomocnictwo należy załączyć do oferty.
c) Przedstawiciel/wiodący partner winien być upoważniony do reprezentowania
Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
d) Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną
za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań.

odpowiedzialność

e) W przypadku dokonania wyboru oferty Wykonawcy występującego wspólnie
przed przystąpieniem do zawarcia umowy o zamówienie publiczne przedłożona
zostanie umowa regulującą współpracę Wykonawców występujących wspólnie –
na podstawie wezwania Zamawiającego. Termin, na jaki została zawarta umowa
wykonawców nie może być krótszy od terminu określonego na wykonanie
zamówienia.
11.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

11.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego do dnia 22.11.2019 r. do godz. 9.45
w Nadleśnictwie Jagiełek pokój nr 1 .
11.2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 22.11.2019 o godz. 10.00 w Nadleśnictwie Jagiełek
w świetlicy.
11.3. Otwarcie ofert jest jawne.
11.4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
11.5. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) i adresy wykonawców,
a także informacje dotyczące cen zawartych w ofertach.
11.6. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej
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informacje, o których mowa w pkt 11.4. i 11.5. SIWZ.
11.7. Ofertę wniesioną po terminie zwraca się po upływie terminu przewidzianego
na wniesienie odwołania. Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o złożeniu
oferty po terminie.
11.8. Wykonawcy mogą uczestniczyć w otwarciu ofert.

12.

SPOSÓB OBLICZENIA CENY

12.1. Zaoferowaną cenę należy przedstawić w Formularzu Oferty przy założeniach w nim
opisanych, tj. wg zał. nr 1 do SIWZ. Przedstawione ceny muszą być wyrażone
w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. W ofercie należy podać
cenę netto, jak również wartość podatku VAT zgodnie z obowiązującymi na dzień
składania ofert przepisami prawa oraz cenę brutto z uwzględnieniem podatku VAT.
Dodatkowo należy podać ceny netto, brutto oraz wartości wyliczonych podatków VAT
dla poszczególnych etapów zamówienia.
12.2. Zamawiający stosownie do zapisów projektów przyszłej umowy o zamówienie publiczne
przyjmuje w zakresie rozliczenia przedmiotowego zamówienia wynagrodzenie
ryczałtowe obejmujące cały zakres określony w dokumentacji technicznej dotyczącej
zadania, na które składana jest oferta (wzór umowy zał. nr 8 do SIWZ).
12.3. W zakresie czynności, przy realizacji których Zamawiający wymaga zatrudnienia
na podstawie umowy o pracę wartość kosztów pracy, przyjęta przez Wykonawcę
do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę
ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002r. o
minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2177 ze zm.).
12.4. Podstawą wyceny oferty są: projekt wielobranżowy i specyfikacje techniczne. Przedmiar
robót jest dokumentem pomocniczym i nie stanowi opisu przedmiotu zamówienia i nie
jest podstawą do obliczenia ceny oferty. Wykonawca dokona samodzielnie oszacowania
ceny oferty poprzez własne określenie ilości robót niezbędnych do wykonania całego
przedmiotu zamówienia.
12.5. Cena oferty musi obejmować wszystkie koszty wykonania robót bezpośrednio
lub pośrednio wynikające z dokumentacji projektowej oraz inne koszty konieczne
do poniesienia celem terminowej i prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia,
w tym koszty składowania i utylizacji materiałów pobudowlanych, koszty
doprowadzenia do stanu poprzedniego terenu, likwidacji zaplecza budowy, a także
koszty przeprowadzenia wszelkich pomiarów i sprawdzeń wykonanych instalacji
i zamontowanych urządzeń, koszty wyposażenia obiektu w niezbędne instrukcje.
12.6. Cena ofertowa powinna obejmować także koszty związane z:
a) organizacją i zagospodarowaniem zaplecza budowy,
b) naprawieniem elementów zagospodarowania terenu, nie wynikających
z niezbędnych potrzeb technologicznych,
c) przywróceniem porządku na terenach używanych przez Wykonawcę do stanu
pierwotnego,
d) uzyskaniem przed przystąpieniem do wykonywania robót od Powiatowej Służby
Drogowej w Olsztynie (zgodnie z Decyzją numer 28/LZ/2019) oraz Urzędu
Miasta w Olsztynku ( zgodnie z pismem zn. spr. ZBI.7230.4.9.2019 z dnia
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e)
f)
g)
h)
i)
13.

23.05.2019) zgody na prowadzenie robót w pasie drogowym na drodze
powiatowej i gminnej,
sprzątaniem budynków po budowie to jest: usunięciu farb, zapraw, kurzu, mycie
podłóg, okien, armatury sanitarnej, parapetów, kontaktów, poręczy,
wykonaniem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obejmującej położenie
obiektów na gruncie,
wykonaniem niezbędnej dokumentacji potrzebnej do zawiadomienia właściwego
organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy
uzyskaniem zgody na użytkowanie,
wykonaniem przeglądów gwarancyjnych.

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

13.1. Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny
ofert:
1) Cena [C] - 60 %,
2) Okres gwarancji i rękojmi [G] - 40 %.
13.2. Sposób obliczania punktów dla poszczególnych kryteriów:
1) W ramach kryterium „Cena” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:
Cn
C = ------------ x 100 pkt x 60 %
Co
gdzie:
C – liczba punktów w ramach kryterium „Cena”,
Cn - najniższa cena spośród ofert ocenianych
Co - cena oferty ocenianej
Ocenie w ramach kryterium „Cena” podlegać będzie cena łączna brutto podana w Ofercie
(zał. nr 1 do SIWZ).
Z uwagi na postanowienia art. 91 ust. 3a PZP, jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby
do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku
od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej
ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi
przepisami.
2) W ramach kryterium „Okres gwarancji i rękojmi” punkty będą przyznane oferentom
na poniższych zasadach:


Okres udzielenia gwarancji i rękojmi musi być przedstawiony w formie pełnych lat
w przedziale minimum 5 lat, maksymalnie 10 lat. Oferta która będzie przedstawiała
najdłuższy okres gwarancji i rękojmi na roboty budowlane otrzyma maksymalną ilość
punktów = 40 pkt, oferty następne będą oceniane na zasadzie proporcji w stosunku
do oferty z najdłuższym okresem gwarancji i rękojmi na roboty budowlane wg wzoru:
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G bad
G = ------------ x 40
G max

gdzie:
G – liczba punktów za gwarancje i rękojmię,
G max – najdłuższy okres gwarancji i rękojmi spośród badanych ofert,
G bad – okres gwarancji i rękojmi oferty badanej.
Uzyskana z wyliczenia ilość punktów zostanie ostatecznie ustalona z dokładnością
do dwóch miejsc po przecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych.


W przypadku podania przez Wykonawcę krótszego niż wymagany okresu gwarancji
lub nie podanie (nie wpisanie) gwarancji, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona
na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, jako niezgodna
z SIWZ.



Ocenie w ramach kryterium „Okres gwarancji i rękojmi” podlegać będzie okres
gwarancji podany w formularzu oferty (zał. nr 1 do SIWZ).

13.3. Po dokonaniu oceny punkty przyznane za powyższe kryteria zostaną zsumowane
i stanowić będą końcową ocenę danej oferty. Zamawiający udzieli zamówienia temu
Wykonawcy, który uzyska najwyższą, końcową ocenę oferty. Oferta może uzyskać
maksymalnie 100 punktów.
13.4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między
Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz,
z zastrzeżeniem pkt 13.7, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.
13.5. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy,
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25
ust. 1 ustawy lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania,
oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane
przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia
lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba
że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielania wyjaśnień oferta
wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
13.6. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe
pełnomocnictwa, Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie
wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo
konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
13.7. Zamawiający poprawia w ofercie:
a) oczywiste omyłki pisarskie,
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek,
c) 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.
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13.8. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku
do przedmiotu zamówienia, zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym
terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
13.9. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki,
w szczególności: oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania
techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne
dla Wykonawcy, oryginalność projektu Wykonawcy, kosztów pracy, których wartość
przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę
ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2177 ze zm.), wpływ
pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów, czynniki wynikające
z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, czynniki wynikające
z przepisów prawa ochrony środowiska oraz powierzenia wykonania części zamówienia
podwykonawcy.
13.10. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana
ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco
niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
13.11. Ponadto, Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
a) jest niezgodna z ustawą;
b) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
z zastrzeżeniem pkt 13.7 lit. c;
c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
d) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
e) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert;
f) zawiera błędy w obliczeniu ceny;
g) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się
na poprawienie omyłki, o której mowa w pkt 13.7 lit. c;
h) Wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa pkt. 9.2, na przedłużenie terminu
związania z ofertą;
i) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
13.12. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert
przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród
tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej
cenie, Zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia
w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

14.

INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO
WYBORZE OFERT W CELU ZAWARCIA UMOWY.

14.1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie
z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych
zawartych w ofercie Wykonawcy. O miejscu i terminie zawarcia umowy Wykonawca,
którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie poinformowany
odrębnym zawiadomieniem. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia
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publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Pzp w terminie nie krótszym niż 5 dni
od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, jeżeli
zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
14.2.

Wykonawca przed zawarciem umowy zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu:
1) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, Zamawiający
będzie wymagał przed zawarciem umowy przedłożenia umowy regulującej współpracę
tych Wykonawców.
2) Wykonawca przedstawi do wglądu projekty umów lub umowy zawarte
z podwykonawcami, a w przypadku niezgodności z wytycznymi zawartymi w SIWZ
i wzorze umowy (zał. nr 8 do SIWZ) dokona ich uzupełnienia lub zmiany.
3) Oryginały: uprawnień budowlanych oraz aktualnego wpisu na listę członków
właściwej izby samorządu zawodowego dla osób, o których mowa w pkt. 6.2 lit. a SIWZ
(Zamawiający osobiście wykona kserokopie ww. dokumentów w swojej siedzibie).
4) Wykonawca dostarczy zamawiającemu 2 egzemplarze kosztorysu ofertowego
szczegółowego, wraz z zestawieniem cen jednostkowych materiałów, czynników
produkcji tj. stawki rbh, kosztów pośrednich, kosztów zakupu i zysku oraz stawki
jednostkowej pracy podstawowego sprzętu i urządzeń, które Wykonawca będzie używał
do
wykonania
przedmiotu
zamówienia,
odpowiadającego
cenie
oferty.
Z uwagi na formę wynagrodzenia ryczałtowego kosztorys ofertowy nie będzie podlegać
ocenie. Kosztorys ofertowy będzie niezbędny do rozliczenia się z Wykonawcą w sytuacji,
jeżeli będą wykonywane roboty zamienne, część robót zostanie zaniechana oraz sytuacji
wskazanej w § 13 ust. 7 projektu umowy. Wykonawca dostarczy wyżej wymienione
kosztorysy na trzy dni robocze przed wyznaczonym terminem podpisania umowy
celem sprawdzenia przez Zamawiającego.
5) Wykonawca dostarczy polisę od odpowiedzialności cywilnej określoną we wzorze
umowy w sprawie zamówienia publicznego (zał. nr 8 do SIWZ) w wysokości 300 000 zł.

14.3. Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w pieniądzu
lub w formie gwarancji (poręczeń). Zamawiający uzna że zabezpieczenie zostało
skutecznie wniesione w przypadku pieniędzy gdy najpóźniej na dzień podpisania umowy
znajdą się one na koncie bankowym wskazanym przez Zamawiającego, w przypadku
zabezpieczenia
w formie gwarancji
(poręczeń) Wykonawca przedstawi
je zamawiającemu na trzy dni robocze przed wyznaczonym terminem podpisania
umowy celem sprawdzenia i zaakceptowania przez Zamawiającego.
14.4. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu najpóźniej na trzy dni robocze przed
wyznaczonym terminem podpisania umowy Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia
sporządzony przez kierownika budowy, oraz oświadczenie kierownika budowy
stwierdzające sporządzenie Planu BiOZ oraz przejęcie obowiązku kierowania budową.
14.5. Zgodnie z art. 139 i 140 ustawy, umowa w sprawie niniejszego zamówienia publicznego:
1) zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności;
2) mają do niej zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, jeżeli przepisy ustawy
nie stanowią inaczej;
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3) jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie
do informacji publicznej;
4) zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego
zobowiązaniem zawartym w ofercie;
5) podlega unieważnieniu:
a) jeżeli zachodzą przesłanki określone w art. 146 ustawy;
b) zgodnie z treścią art. 140 ustawy w części wykraczającej poza określenie
przedmiotu zamówienia zawartego w niniejszej SIWZ, z uwzględnieniem art. 144
ustawy.
14.6. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy/umów powinny posiadać
ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy/umów, o ile
umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
15.

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

15.1. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez
Wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą.
15.2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosić będzie 5 % ceny łącznej brutto
podanej w Ofercie.
15.3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku
następujących formach:
1)

pieniądzu;

2)

poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

3)

gwarancjach bankowych;

4)

gwarancjach ubezpieczeniowych;

5)

poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości.

15.4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, we wszystkich formach przewidzianych
w pkt 17.3., 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.
15.5. Poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę zabezpieczenia należytego
wykonania umowy, winny zawierać następujące elementy:
a) nazwę wykonawcy (zobowiązanego) i jego siedzibę;
b) nazwę beneficjenta (zamawiającego);
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c) nazwę gwaranta lub poręczyciela;
d) określać wierzytelność, która ma być zabezpieczona;
e) sformułować zobowiązania gwaranta do nieodwołalnego i bezwarunkowego
zapłacenia kwoty zobowiązania, na pierwsze żądanie zapłaty, w przypadku gdy
Wykonawca nie wykonał przedmiotu zamówienia w terminie wynikającym z umowy;
f) terminy ważności zabezpieczenia gwarantujące wypłatę zgodnie z terminami zwrotu
zabezpieczenia określonymi w pkt 15.15. i 15.16.
15.6. Z chwilą zaistnienia nienależytego wykonania umowy, Zamawiający wystąpi
do gwaranta z pisemnym żądaniem zapłacenia kwoty stanowiącej zabezpieczenie.
Gwarant nie może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek
dodatkowych warunków lub wykonania czynności, jak również od przedłożenia
dodatkowej dokumentacji.
15.7. Za istotne postanowienia gwarancji Zamawiający rozumie:
a) klauzulę o nieodwołalnym i bezwarunkowym charakterze gwarancji;
b) klauzulę – płatne na pierwsze pisemne żądanie w terminie do 14 dni od dnia
otrzymania żądania zapłaty;
c) klauzulę o zapłacie na podstawie wyłącznie pisemnego oświadczenia Beneficjenta
o tym że żądana kwota jest mu należna z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania umowy, bez konieczności dołączania do żądania, dodatkowych dokumentów
wskazujących na zasadność lub podstawę żądania zapłaty;
d) klauzulę o braku obowiązku powiadamiania Gwaranta o zmianach do umowy oraz
braku wpływu dokonywanych zmian na zobowiązanie Gwaranta;
e) klauzulę o poddaniu ewentualnych sporów jakie mogą wyniknąć na tle realizacji
gwarancji pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby jednostki organizacyjnej
Beneficjenta.
Za niedopuszczalne i skutkujące odmową przyjęcia gwarancji będą w szczególności
zapisy gwarancji:
a) o zabezpieczeniu zapłaty roszczeń Zamawiającego jedynie z tytułu zapłaty kar
umownych;
b) o zabezpieczeniu zapłaty roszczeń Zamawiającego z wyłączeniem kar umownych.
15.8. Zabezpieczenie w formie innej niż pieniądz należy wnieść w formie oryginału,
nie później niż w dniu podpisania umowy.
15.9. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu, wyłoniony Wykonawca wpłaci przelewem
na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.
15.10. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na oprocentowanym
rachunku bankowym.
15.11. 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.
15.12. W przypadku, gdy okres obowiązywania zabezpieczenia należytego wykonania umowy
miałby zakończyć się przed dokonaniem odbioru końcowego, potwierdzonego
protokołem, o którym mowa w zapisie § 10 ust. 19, Wykonawca jest zobowiązany
do wniesienia nowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub przedłużenia
okresu obowiązywania dotychczasowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
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W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej
na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia,
wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę
na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia. Wypłata, o której mowa w poprzednim zdaniu, powinna nastąpić
nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.
15.13. W sytuacji, w której Zamawiający nie będzie mógł skutecznie skorzystać z uprawnienia,
przewidzianego w zapisie ust. 15.12. zd. 2 i 3, oraz w przypadku wygaśnięcia lub
cofnięcia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający będzie
uprawniony zatrzymać całą kwotę zabezpieczenia, o której mowa w zapisie ust. 1,
z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
15.14. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmian form zabezpieczenia
na jedną lub kilka z dopuszczonych form. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana
z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokości.
15.15. Zamawiający zwraca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane.
15.16. Kwota w wysokości 30% zabezpieczenia zostanie pozostawiona na zabezpieczenie
roszczeń z tytułu rękojmi za wady oraz okresu gwarancji i zostanie zwrócona nie później
niż 15-go dnia po upływie okresu rękojmi za wady.

16.

POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCY
W TOKU POSTĘPOWANIA O ZMÓWIENIE 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 PZP, przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej
z przepisami PZP czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany
na podstawie PZP.
16.2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności
Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w sposób
określony w art. 180 ust. 5 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.
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
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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.

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE
DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

17.1. Projekt przyszłej umowy o zamówienie publiczne, która zostanie zawarta z wybranym
Wykonawcą stanowi zał. nr 8 do SIWZ.
17.2. Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty Wykonawcy.
17.3. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku
do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących
okolicznościach:
 braku możliwości dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy z uwagi
na okoliczności niezależne od stron, w szczególności: siłę wyższą, przez którą strony
rozumieją zdarzenie zewnętrzne, którego skutków nie dało się przewidzieć,
ani którego skutkom nie dało się zapobiec, w szczególności: powódź obejmująca
swym obszarem teren robot lub drogi dojazdowe do niego, huragan obejmujący
swym obszarem teren robot lub drogi dojazdowe do niego, strajk mający wpływ
na wykonanie umowy, stan wyjątkowy, stan wojenny, znalezisko archeologiczne,
niespotykane warunki atmosferyczne, wystąpienia opóźnienia w dokonaniu
określonych czynności lub wydania decyzji albo ich zaniechanie przez właściwe
organy administracji państwowej, rządowej i samorządowej, do podejmowania
których są one zobowiązane na podstawie obowiązujących przepisów prawa,
wystąpienia opóźnienia w wykonaniu przyłączenia do sieci elektroenergetycznej
przez ENERGA Operator, wystąpienia konieczność wykonania robót zamiennych lub
innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy ze względu na zasady
wiedzy technicznej, oraz konieczności dokonania dodatkowych dostaw, usług lub
robót budowlanych na zasadach określonych przepisami ustawy Prawo zamówień
publicznych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy,
wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym
do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji. Wydłużenie czasu realizacji umowy nastąpi
o okres niezbędny do wykonania prac z uwzględnieniem zaistniałych przeszkód.
 konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, bądź też innych prac
niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, których
Zamawiający nie był w stanie przewidzieć.

18.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ

18.1. Na podstawie zapisów art. 29 ust. 3 a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia
na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących
wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia:
 roboty ogólnobudowlane
 prace konstrukcyjno-budowlane.
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18.2. 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 wskazane w Rozdziale 18 czynności. Zamawiający uprawniony jest
w szczególności do:
 żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania
ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
 żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania
ww. wymogów,
 przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
18.3. W trakcie realizacji zamówienia, na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej
dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane
w Rozdziale 18 czynności w trakcie realizacji zamówienia:
 oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego.
Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu
składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte
wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę
wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy
lub Podwykonawcy;
 poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę
lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie
realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy
lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli
został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana
w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z RODO
oraz przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. r. o ochronie danych osobowych (tj.
w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje
takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być
możliwe do zidentyfikowania;
 zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez
Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
 poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę
lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez
pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę
danych osobowych pracowników, zgodnie z RODO oraz przepisami ustawy z dnia 10
maja 2018r. r. o ochronie danych osobowych.
18.4. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w Rozdziale 18 czynności
Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary
umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie
zamówienia publicznego. Niezłożenie przez Wykonawcę, w wyznaczonym przez
Zamawiającego terminie, żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu
potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę
lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących wskazane w Rozdziale 18 czynności.
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18.5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie
kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

19.

INFORMACJE DODATKOWE

19.1. Zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne
legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami i kwalifikacjami, o których
mowa w SIWZ będzie wymagała pod rygorem nieważności pisemnego zaakceptowania
przez Zamawiającego.
19.2. Solidarna odpowiedzialność konsorcjantów:
a)
jeżeli Wykonawcą jest Konsorcjum, wówczas podmioty wchodzące w skład
Konsorcjum są solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiającym za wykonanie
Umowy i za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.
b)
wykonawcy wchodzący w skład Konsorcjum zobowiązani są do pozostawania
w Konsorcjum przez cały czas trwania Umowy, łącznie z okresem gwarancji
jakości i rękojmi za Wady.
c)
konsorcjum zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu kopii umowy
regulującej współpracę podmiotów wchodzących w skład Konsorcjum, które
wspólnie podjęły się wykonania przedmiotu Umowy, i jej zmian, w tym
zawierającej informacje za wykonanie jakich robót budowlanych w ramach
Umowy odpowiada każdy z uczestników Konsorcjum
d)
lider Konsorcjum jest upoważniony do podejmowania decyzji, składania
i przyjmowania oświadczeń woli w imieniu i na rzecz każdego z podmiotów
wchodzących w skład Konsorcjum w zakresie wskazanym w pełnomocnictwach
potrzebnych do realizacji Umowy i przedłożonych Zamawiającemu.
Upoważnienie to może zostać zmienione za zgodą Zamawiającego.
e)
w przypadku rozwiązania umowy Konsorcjum przed upływem okresu gwarancji
i rękojmi za Wady, Zamawiający jest uprawniony do żądania wykonania całości
lub części robót wynikających z Umowy od wszystkich, niektórych lub jednego
z członków konsorcjum.
19.3. Podwykonawstwo:
 Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji przedmiotowego zamówienia przy
współudziale podwykonawców. W takim przypadku, Wykonawca podczas realizacji
niniejszego zamówienia zobowiązany jest do respektowania wszystkich wymagań
Zamawiającego, szczegółowo przedstawionych i opisanych w we wzorze umowy (zał. nr
8 do SIWZ).
 Na podstawie art. 36b ust 1 ustawy Pzp, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę
części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania
przez Wykonawcę firm podwykonawców – stosowne informacje w tym zakresie
Wykonawca zobowiązany jest wskazać w Formularzu Ofertowy wg. wzoru
przedstawionego w zał. nr 1 do SIWZ.
 Na podstawie art. 36b ust 1a ustawy Pzp, z uwagi na okoliczność, iż realizowane dostawy
i roboty budowlane będą wykonywane w miejscu podlegającym bezpośredniemu
nadzorowi Zamawiającego, Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania
zamówienia Wykonawca o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz
dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych
w wykonanie robót budowlanych objętych przedmiotowym zamówieniem. Wykonawca
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zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa powyżej,
w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót
budowlanych.
Zamawiający ma przedstawiane do akceptacji (na zasadach i w terminach określonych
we wzorze umowy – zał. nr 8 do SIWZ) wszystkie umowy o podwykonawstwo, których
przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych na zasadach określonych w art. 6471
Kodeksu Cywilnego, lub ich zmiany.
Zatrudnianie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bez uprzedniej akceptacji
przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo jest niedopuszczalne͘
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia, zamierzający
zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest
zobowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane,
do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, a także projektu jej zmiany, przy
czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z przedłożonym
projektem umowy. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
zobowiązany jest następnie do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej
za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane oraz jej zmian, na warunkach i w terminach
określonych we wzorze umowy (zał. nr 8 do SIWZ).
Obowiązki Wykonawcy wobec Zamawiającego w zakresie umów z Podwykonawcami
dotyczą także umów Podwykonawców z dalszymi Podwykonawcami. Umowy muszą być
zgodne z treścią projektu umowy zaakceptowanego przez Zamawiającego. Integralną
częścią takich umów winna być zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo.
Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za działania lub zaniechania każdego
podwykonawcy, jego przedstawiciela lub pracowników, jakby to były działania
lub uchybienia Wykonawcy.

20.

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

20.1.

Zgodnie z 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 9495/46/WE (|ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
Administratorem
Pani/Pana
danych
osobowych
jest
Zamawiający
Skarb
Państwa
Państwowe
Gospodarstwo
Leśne
Lasy
Państwowe
Nadleśnictwo Jagiełek
ul. Park 1
11-015 Olsztynek
tel.: 89 519 11 61; fax.: 89 519 11 11
e-mail: jagielek@olsztyn.lasy.gov.pl
dalej „Nadleśnictwo Jagiełek” albo „Zamawiający”;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego „Budowa
samodzielnej podwójnej kancelarii dla Leśnictwa Jagiełek i Leśnictwa Makruty”
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.






- 29 -










Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, których
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust.
3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych. (Dz. U. z 2017 r. poz.
1579 i 2018), dalej „ustawą PZP”
Obowiązek podania Pani/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisanych ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu
o udzielnie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych
wynikają z ustawy PZP
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp,
przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli
czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy;
W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO
Pani/Pan posiada:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych osobowych
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych
- prawo żądania od Zamawiającego ograniczenia przetwarzania danych osobowych
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO
- nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

20.2. Wykonawca ubiegając się o udzielenia zamówienia publicznego jest zobowiązany
do wypełnienia obowiązków wynikających z RODO, w szczególności:
 Obowiązek informacyjny przewidywany w art. 13 RODO względem osób fizycznych,
których dane osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał
obowiązek ten nie będzie miał zastosowania gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna,
której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami,
 Obowiązek informacyjny przewidywany w art. 13 RODO względem osób fizycznych,
których dane osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca pośrednio pozyskał,
chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5
RODO. Wykonawca jest zobowiązany złożyć odpowiednie oświadczenie w składanej
ofercie.

21.
OFERTY WARIANTOWE.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

22.
AUKCJA ELEKTRONICZNA.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej.

23.
ZWROT KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
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24.

ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ

1.
2.

Formularz ofertowy.
Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji przedmiotu
zamówienia.
Wykaz wykonanych robót budowlanych.
Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału
w postępowaniu.
Zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów
na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
Oświadczeni o przynależności do grupy kapitałowej.
Wzór umowy.
Dokumentacja projektowa.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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