
  

1 | S t r o n a  
  

 

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe 

  Nadleśnictwo Supraśl 

 

 

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

 

Nr postępowania: SA.270.14.2019 

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony 

Podstawa prawna: 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)  

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 

 

 

„Utrzymanie stada wolnościowego żubrów na terenie 

Nadleśnictwa Supraśl w latach 2019-2021” 

 

 

 

 

Zamówienie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Nr projektu POIS.02.04.00-00-0027/18 

 

 

 

Opracował:  Krzysztof Łaziuk 

Andrzej Baran 

Marcin Matusiak 

 

Zatwierdzam:  

         



 

2 | S t r o n a  
 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO. 

 

Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe  

Nadleśnictwo Supraśl 

reprezentowane przez Jarosława Karpiuka - Nadleśniczego 

siedziba Nadleśnictwa:  

ul. Podsupraśl 8 

16 - 030 Supraśl 

tel. +48 85 71 31 550  

fax. + 48 85 71 31 561 

e-mail: suprasl@bialystok.lasy.gov.pl 

strona internetowa Zamawiającego: http://www.suprasl.bialystok.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. 

 
1. Do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. - Prawo zamówień publicznych, (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) zwanej 
dalej „ustawą” oraz w sprawach nieuregulowanych ustawą, przepisy ustawy z dnia 23 
kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r., poz. 1025 ze zm.). 

2. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 
ust. 1 oraz art. 39–46 ustawy, zgodnie z zasadami przewidzianymi dla zamówień o wartości 
równej lub wyższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 
ustawy. 

3. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „procedury 
odwróconej”, o której mowa w art. 24aa ust. 1 i 2 ustawy. 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. 

 
1. Przedmiotem zamówienia są prace z zakresu: 

a) koszenia łąk i częściowego zbioru siana, 
b) dostawy karmy i jej rozwożenia, wykładania siana, 
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c) czyszczenia miejsc dokarmiania żubrów,  
d) rekultywacji łąk, 
e) uprawy poletek żerowych. 

2. Przedmiotem zamówienia określonym w ust. 1 lit. a) jest usługa z zakresu koszenia łąk na 
powierzchni 20 ha wraz z częściowym zbiorem siana, w szczególności: 

1) Prace obejmują jednokrotne w ciągu roku kalendarzowego 2019 skoszenie trawy na 
łąkach Nadleśnictwa Supraśl o powierzchni 5,05 ha. Szczegóły prac: 

1. termin wykonania: od dnia podpisania umowy do 30.09.2019 r., 

2. 5,05 ha - koszenie ręczne na powierzchniach częściowo lub czasowo niedostępnych 
(zalewanych okresowo z powodu działalności bobrów). Wykaszanie pomiędzy 
pozostałościami po lesie - pniami, karczami. W terminie do 2 tygodni od skoszenia: 
ręczne zgrabianie, złożenie i pozostawienie biomasy na powierzchni w kopach. 

3. wykaz powierzchni do koszenia: 
 
  
 
 

 

 

2) Prace obejmują jednokrotne w terminie 1.07.2020 r. – 31.08.2020 r. skoszenie trawy na 
łąkach Nadleśnictwa Supraśl o powierzchni 20 ha, z tego: 
a)  powierzchnia 9,96 ha: 
- koszenie kosiarką rotacyjną lub dyskową, suszenie (przetrząsanie lub/i przewracanie do 
uzyskania wilgotności nie większej niż 15%) i zbiór siana, transport, załadunek 
i rozładunek oraz złożenie siana w terminie do 2 tygodni od skoszenia, w 15 miejscach: 12 
paśniko-magazynach (siano luzem lub prasowane w kostkach do załadunku ręcznego) i 3 
brogach (siano luzem – do załadunku ręcznego), 
- lokalizacja miejsc złożenia określona jest w załączniku nr 1 oraz nr 2 do SIWZ, 
- wykaz powierzchni do koszenia: 

Adres leśny Powierzchnia 
[ha] 

01-25-1-05-135-c 1,20 
01-25-1-04-275-l, k, n 1,09 
01-25-1-06-284-f, g, m, n, o, s 1,05 
01-25-1-03-201-i 0,40 
01-25-1-02-51-a 2,44 
01-25-1-02-36-d 0,70 
01-25-1-02-107-g 0,58 
01-25-1-03-147-j 0,50 
01-25-1-01-115-g 2,00 

 
b) powierzchnia 4,99 ha: 

- koszenie kosiarką bębnową lub dyskową, 
- skoszoną biomasę należy zebrać i usunąć z powierzchni (wywieźć poza teren będący 
w zarządzie Nadleśnictwa Supraśl) w terminie do 2 tygodni od skoszenia, 
- sposób zagospodarowania biomasy leży po stronie Wykonawcy,  

Adres leśny Powierzchnia 
[ha] 

01-25-1-04-253- i, j, k, l, m, n, s, p, r 0,83 
01-25-1-04-230-r 0,22 
01-25-1-04-243-c 2,00 
01-25-1-04-243-d 2,00 
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- wykaz powierzchni do koszenia: 

Adres leśny Powierzchnia 
[ha] 

01-25-1-04-242- o, n, r, p, t, w, x, y, 
z, m, ax 

0,69 

01-25-1-05-120-g 1,50 
01-25-1-05-137-j 0,75 
01-25-1-05-137-k 1,10 
01-25-1-04-275-r, o 0,74 
01-25-1-06-284-r 0,21 

 
c) powierzchnia 5,05 ha:  

- koszenie ręczne na powierzchniach częściowo lub czasowo niedostępnych (np. 
zalewanych okresowo z powodu działalności bobrów), 
- wykaszanie pomiędzy pozostałościami po lesie - pnie, karcze, 
- w terminie do 2 tygodni od skoszenia:  ręczne zgrabianie, złożenie i pozostawienie 
biomasy na powierzchni w kopach, 
- wykaz powierzchni do koszenia: 

 
 
 
 
 
 
 

3. Wszystkie prace określone w ust. 2 należy wykonać z użyciem własnego sprzętu.  

4. Wymagany sposób koszenia:  
-zakaz koszenia okrężnego od zewnątrz do środka koszonej powierzchni,  
- koszenie na wysokości od 5 do 10 cm nad powierzchnią gruntu. 

5. Przedmiotem zamówienia określonym w ust. 1 lit. b) jest zadanie z zakresu dostawy karmy 
i jej rozwożenia, polegające na: 
1) dostawie buraka pastewnego w ilości 80 ton wraz z rozwożeniem i rozłożeniem 

przedmiotu tej dostawy w miejscach dokarmiania, które należy wykonać w 8 dostawach 
w następujących terminach: 
a) w sezonie 2019/2020: grudzień 2019 r.- 10 ton, styczeń 2020 r.- 10 ton,  luty 2020 r.- 

10 ton, marzec 2020 r.- 10 ton, 
b) w sezonie: grudzień 2020 r.- 10 ton, styczeń 2021 r.- 10 ton , luty 2021 r.- 10 ton, 

marzec 2021 r.- 10 ton. 
2) dostawie 15 ton siana w sezonie 2019/2020 wg następujących zasad: 

a) do 12 paśniko- magazynów- 12 ton siana luzem lub prasowanego w kostkach do 
załadunku ręcznego, o wilgotności nie przekraczającej 15%, tj.  1 tona siana 
jednorazowo do każdego z paśniko -magazynów do 31.12.2019 r., wykładanie tak 
zmagazynowanego siana do każdego z paśników raz w miesiącu w ilości po 0,25 tony w 
następujących miesiącach: grudzień 2019 r., styczeń 2020 r., luty 2020 r., marzec 2020 
r. lub dostawa co miesiąc z wyłożeniem siana do paśników w ilości po 0,25 tony na 
każdy paśnik w miesiącach: grudzień 2019 r., styczeń 2020 r., luty 2020 r., marzec 2020 
r. Wybór formy dostawy i wykładania siana należy do Wykonawcy. 

b) do 3 brogów-  3 tony siana  wyłącznie luzem, o wilgotności nie przekraczającej 15%, tj. 
1 tona jednorazowo do każdego z brogów w terminie do 31.12.2019 r.. 

Adres leśny Powierzchnia 
[ha] 

01-25-1-04-253- i, j, k, l, m, n, s, p, r 0,83 
01-25-1-04-230-r 0,22 
01-25-1-04-243-c 2,00 
01-25-1-04-243-d 2,00 
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3) wykładaniu wyprodukowanego i zmagazynowanego w 2020 r. siana (które opisano  w ust. 
2 pkt 2 lit. a)) -  do każdego z 12 paśników z ich części magazynowej; równomiernie, jeden 
raz w miesiącu, maksymalnie napełniając każdy z paśników, tj. w grudniu 2020 r., styczniu 
2021 r., lutym 2021 r. i marcu 2021 r. 

6. Przedmiotem zamówienia określonym w ust. 1 lit. c) jest usługa z zakresu czyszczenia miejsc 
dokarmiania, polegająca na: 
a) konserwacji, naprawie urządzeń karmowych, tj. 12 paśniko-magazynów, 10 koryt, 3 

brogów i 48 lizawek we wrześniu 2019 r., kwietniu 2020 r., sierpniu 2020 r. oraz kwietniu 
2021 r. 

b) porządkowaniu i dezynfekcji miejsc dokarmiania żubrów we wrześniu 2019 r., kwietniu 
2020 r. oraz kwietniu 2021 r. 

7. Konserwacje i naprawy określone w ust. 6 lit a) polegać będą na doprowadzeniu 
urządzeń karmowych do stanu używalności poprzez wymianę zniszczonych elementów, 
usunięcie usterek oraz uszkodzeń. Porządkowanie określone w ust. 6 lit. b) polega m.in. 
na uprzątnięciu pozostałości karmy oraz odchodów zwierząt, itp. oraz wywiezieniu 
zebranych nieczystości poza grunty Nadleśnictwa Supraśl. Dezynfekcja wiosenna terenu 
dokarmiania wykonywana preparatem biobójczym. Rodzaj preparatu biobójczego 
zostanie uzgodniony z Zamawiającym. 

8. Wszystkie prace określone w ust. 6 i 7 należy wykonać z użyciem własnego sprzętu 
i materiałów.  

9. Lokalizacja miejsc dokarmiania określonych w ust. 6 wskazana jest w załączniku nr 1 oraz nr 
2 do SIWZ. 

10. Przedmiotem zamówienia określonym w ust. 1 lit. d) jest usługa z zakresu rekultywacji 
łąk na powierzchni 14,95 ha, polegająca na jednorazowej rekultywacji łąk przy użyciu 
ciężkiej kosiarki bijakowej w celu usunięcia zakrzaczeń, samosiewu drzew i krzewów, starych 
kępiastych traw: 
- termin wykonania prac: od dnia podpisania zamówienia do 15.10.2019 r., 
- skoszoną biomasę należy zebrać i usunąć z powierzchni (poza teren w zarządzie 
Nadleśnictwa Supraśl) w terminie do 2 tygodni od zakończenia zabiegu, 
- należy zebrać biomasę, którą można zebrać zgrabiarką, pozostawiając biomasę trudną do 
wygrabienia, 
- ponadto należy zebrać i usunąć z powierzchni w w/w terminie zdrewniałe pędy drzewek 
i krzewów lub ich fragmenty oraz inne przeszkody mogące utrudniać przyszłą uprawę 
mechaniczną łąk, 
- sposób zagospodarowania biomasy leży po stronie Wykonawcy, 
- wszystkie prace należy wykonać z użyciem własnego sprzętu, 
- wykaz powierzchni do rekultywacji: 

Adres leśny Powierzchnia 
[ha] 

01-25-1-05-135 c 1,20 
01-25-1-04-242 o, n, r, p, t, w, x, y, z, m, 
ax 

0,69 

01-25-1-04-275 k, l, n 1,09 
01-25-1-06-284 f, g, m, n, o, s 1,05 
01-25-1-03-201 i 0,40 
01-25-1-02-51 a 2,44 
01-25-1-02-36 d 0,70 
01-25-1-02-107 g 0,58 
01-25-1-03-147 j 0,50 
01-25-1-05-120 g 1,50 
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01-25-1-05-137 j 0,75 
01-25-1-05-137 k 1,10 
01-25-1-04-275 r, o 0,74 
01-25-1-06-284 r 0,21 
01-25-1-01-115 g 2,00 

11. Przedmiotem zamówienia określonym w ust. 1 lit. e) jest usługa z zakresu uprawy 
poletek żerowych polegająca na uprawie ozimin (żyto) na powierzchni 12,9 ha, tj. orce, 
bronowaniu, wysiewie nasion: 

- termin wykonania prac: dwukrotnie, tj. raz od 01.09.2019 r. do 15.10.2019 r. i raz we 
wrześniu w 2020 r., 
- pozostawienie ozimin na zimowe żerowanie zwierzyny, 
- wszystkie prace należy wykonać z użyciem własnego sprzętu i materiałów, 
- lokalizacja poletek żerowych: 

Adres leśny Powierzchnia 
[ha] 

01-25-1-03-160 h 0,30 
01-25-1-03-160 i 0,27 
01-25-1-06-290 k 0,80 
01-25-1-04-274 j 1,50 
01-25-1-06-312 f 0,41 
01-25-1-05-135 b, c 2,21 
01-25-1-05-157 k 0,18 
01-25-1-05-176 d 0,05 
01-25-1-02-106 c 0,76 
01-25-1-02-106 f 0,45 
01-25-1-01-131 g 1,10 
01-25-1-01-13 b 1,57 
01-25-1-01-25 g 1,30 
01-25-1-01-25 h 2,00 

 
12. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy 

konieczności wykonania prac zamiennych w stosunku do przewidzianych niniejszą umową. 
Dokonywanie prac zamiennych następuje na pisemny wniosek Zamawiającego. Decyzja 
Zamawiającego w tym przedmiocie jest wiążąca dla Wykonawcy. 

13. Przez prace zamienne należy rozumieć prace wykonane w sposób odmienny od 
pierwotnie opisanego, w innej technologii prac lub w innych lokalizacjach. 

14. Przewiduje się także możliwość rezygnacji przez Zamawiającego z wykonywania części 
przedmiotu umowy. Redukcja dotyczy wielkości i zakresu prac. Rezygnację z wykonywania 
tych części należy rozumieć jako odstąpienie przez Zamawiającego od części przedmiotu 
umowy. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na ograniczenie zakresu prac. Prace te 
w dalszej części SIWZ nazywane są pracami zaniechanymi. W przypadku konieczności 
zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia Zamawiający gwarantuje Wykonawcy 
wykonanie minimum 70% wartości brutto umowy. 

15. Zamawiający nie przewiduje wykonania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 
ustawy. 

16. Stosownie do dyspozycji art. 29 ust. 3a ustawy Zamawiający wymaga, aby Wykonawca 
lub podwykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia zatrudniał na podstawie umowy 
o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tekst 
jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.) osoby wykonujące prace fizyczne związane 
z realizacją przedmiotu zamówienia oraz operatorów sprzętu i kierowców. Ustalenie 
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wymiaru czasu pracy oraz liczby osób, Zamawiający pozostawia w gestii Wykonawcy, 
podwykonawcy. 

17. Zasady ogólne realizacji przedmiotu zamówienia: 
1) Wykonawca będzie wykonywał przedmiot zamówienia na podstawie pisemnych zleceń 

przekazywanych przez przedstawicieli Zamawiającego. Treść zlecenia określa umowa 
w sprawie zamówienia publicznego, stanowiąca załącznik nr 3 do SIWZ, 

2) Wykonawca będzie zobowiązany do uprzątnięcia pozostałości po pracach związanych 
z wykonaniem przedmiotu zamówienia z dróg, linii podziału powierzchniowego, rowów, 
itp. obiektów oraz pozostałych odpadów po działalności własnej (śmieci, pustych 
opakowań, zużytych elementów maszyn, itp.), 

3) Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia wszystkich maszyn, ciągników 
i urządzeń pracujących na powierzchniach Nadleśnictwa Supraśl w zestawy (sorbenty, 
maty sorpcyjne, itp.) o chłonności umożliwiającej pochłonięcie rozlanego paliwa lub oleju 
oraz innych płynów technologicznych używanych w maszynach, ciągnikach i innych 
urządzeniach oraz użycia tych środków w sytuacjach wymagających zastosowania 
(awarie, naprawy, tankowania itp.)– w celu zapobieżenia skażeniu środowiska. 

 

4. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA. 

 
1. Przedmiot umowy będzie realizowany od dnia podpisania umowy do 30.04.2021 r. zgodnie 

ze szczegółowymi terminami opisanymi w rozdziale 3, zróżnicowanymi w stosunku do 
poszczególnych prac.   

2. Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy, po przekazaniu mu zleceń przez 
przedstawicieli Zamawiającego zgodnie z rozdziałem 3 pkt 17 ppkt 1). Termin wykonania 
poszczególnych prac stanowiących przedmiot zamówienia określony zostanie każdorazowo 
w zleceniu, z uwzględnieniem pkt. 1 powyżej. 

5. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 
UST. 1 PKT 6 USTAWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE UDZIELENIE TAKICH 
ZAMÓWIEŃ. 

 

Zamawiający informuje, iż nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa 
w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy. 
 

6. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNYCH 
WARUNKÓW, JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE, JEŻELI 
ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ICH SKŁADANIE 

 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 

7. INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA PRZEWIDZIANA 
W ART. 93 UST. 1A USTAWY. 

 
Zamawiający nie przewiduje możliwości unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, 
z powodu braku środków, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części 
zamówienia, w sytuacji, gdy nie zostały mu one przyznane. 
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8. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA 
Z POSTĘPOWANIA. 

 
1. Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, 

którzy :  
1) nie podlegają wykluczeniu, w szczególności na podstawie art. 24 ust. 1 lub 5 ustawy, 
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego  dotyczące: 

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

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej- Zamawiający uzna warunek udziału 
w postępowaniu za spełniony w razie wykazania przez Wykonawcę, że jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
związanej z przedmiotem zamówienia co najmniej na sumę gwarancyjną (suma 
ubezpieczenia) 100 000,00 zł (sto tysięcy zł 00/100 zł), 

c) zdolności technicznej lub zawodowej- Zamawiający nie stawia żadnych wymagań 
w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu. 

2. 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.  

3. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w przypadkach 
określonych w art. 24 ust. 1 ustawy. 

4. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.  
5. Zamawiający dokona oceny spełniania w/w warunków udziału w postępowaniu w oparciu 

o dane i informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach, o których mowa w  rozdziale 
8, według formuły spełnia - nie spełnia. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń 
w sposób jednoznaczny musi wynikać, iż Wykonawca spełnia wymienione warunki, 
o których mowa w rozdziale 8 pkt 1. 

6. Jeżeli w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania warunków udziału 
w postępowaniu jakiekolwiek wartości zostaną podane w walucie obcej, to Zamawiający 
przeliczy wartość waluty na złote polskie według średniego kursu walut Narodowego 
Banku Polskiego z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień 
Publicznych. Jeżeli w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień 
Publicznych, Narodowy Bank Polski nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, 
Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń według średniego kursu walut z pierwszego, 
kolejnego dnia, w którym Narodowy Bank Polski opublikuje w/w informacje.  

7. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W przypadku 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może 
podlegać wykluczeniu. 

8. 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 udzielenia wyjaśnień oferta 
Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

9. 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. 
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10. Zamawiający wezwie także, w wyznaczonym przez siebie terminie do złożenia wyjaśnień 
dotyczących dokumentów i oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy. 

11. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie 
zamówienia.  
 

9. PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST. 5 USTAWY. 

 
Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę: 
1) 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 (Dz. U. z 2019 poz. 243) 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 (Dz. U. z 2019 r. poz. 498, 
z późn. zm.), 
2) 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, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia 
zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia, 
3) jeżeli Wykonawca lub urzędujący członek jego organu zarządzającego lub nadzorczego, 
wspólnik spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusz w spółce 
komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurent, uprawnieni do reprezentowania 
Wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt ustawy z: 
a) Zamawiającym, 
b) osobami uprawnionymi do reprezentowania Zamawiającego, 
c) członkami komisji przetargowej, 
d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a ustawy, 
4) 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 ustawy, co doprowadziło do 
rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia 
zdarzenia będącego podstawą wykluczenia, 
5) 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, jeżeli nie upłynęły 
3 lata od dnia uprawomocnienia się wyroku, chyba że w tym wyroku został określony inny 
okres wykluczenia, 
6) 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 ustawy, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia uprawomocnienia się wyroku, 
chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia, 
7) 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, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej 
z podstaw wykluczenia stała się ostateczna, 
8) 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 ustawy, 
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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. 

 

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

 
1. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa 

w art. 24 ust. 1 ustawy i art. 24 ust. 5 pkt 1-8 ustawy oraz w celu potwierdzenia spełniania 
warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale 8 pkt 1 ppkt 2 
Wykonawca będzie obowiązany przedstawić Zamawiającemu następujące oświadczenia 
i dokumenty (w terminach wskazanych w niniejszej SIWZ):  
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 7 do SIWZ.  

 
W JEDZ należy podać następujące informacje:  

- na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 13 – 14 
ustawy 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1600) 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 (Dz.U. z 2012 r. poz. 769 z późn. zm.)) 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 
ustawy – informacje wymagane w Części III lit. B JEDZ, 
- na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 16 
ustawy – informacje wymagane w Części III lit. C wiersz dziewiąty JEDZ, 
- na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 17 
ustawy – informacje wymagane w Części III lit.  C wiersz dziewiąty JEDZ, 
- na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 18 
ustawy – informacje wymagane w Części III lit. C wiersz dziewiąty JEDZ, 
- na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 19 
ustawy – informacje wymagane w Części III lit. C wiersz siódmy JEDZ, 
- na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 20 
ustawy – informacje wymagane w Części III lit. C wiersz piąty JEDZ, 
- na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 21 
ustawy – informacje wymagane w Części III lit. D JEDZ, 
- na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 22 
ustawy – informacje wymagane w Części III lit. D JEDZ, 
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- na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 5 pkt 1 
ustawy – informacje wymagane w Części III lit. C wiersz trzeci JEDZ,  
- na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 5 pkt 2 
ustawy – informacje wymagane w Części III lit. C wiersz czwarty JEDZ, 
- na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 5 pkt 3 
ustawy – informacje wymagane w Części III lit. C wiersz szósty JEDZ, 
- na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 5 pkt 4 
ustawy – informacje wymagane w Części III lit. C wiersz ósmy JEDZ, 
- na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 5 pkt 5 
ustawy – informacje wymagane w Części III lit. C wiersz pierwszy i drugi JEDZ, 
- na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 5 pkt 6 
ustawy – informacje wymagane w Części III lit. C wiersz pierwszy i drugi JEDZ, 
- na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 5 pkt 7 
ustawy – informacje wymagane w Części III lit. C wiersz drugi JEDZ, 
- na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 5 pkt 8 
ustawy – informacje wymagane w Części III lit. B JEDZ;   
- na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dot. sytuacji 
ekonomicznej lub finansowej- informacje na temat posiadanej, opłaconej polisy, 
a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości co najmniej 100 000,00 zł (sto tysięcy 
zł 00/100 zł), które podać należy w Części IV lit. C (pkt 5) JEDZ; 
 

JEDZ należy złożyć wraz z ofertą.  

b) kopię, potwierdzoną za zgodność z oryginałem, opłaconej polisy, a w przypadku jej 
braku, innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej 
z przedmiotem zamówienia w wysokości co najmniej 100 000,00 zł (sto tysięcy zł 
00/100 zł) 

c) 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 ustawy, 

d) 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, 

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

g) 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 ustawy) (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ), 

h) 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 ustawy) (wg wzoru stanowiącego 
załącznik nr 6 do SIWZ), 

i) 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 ustawy (wg wzoru stanowiącego 
załącznik nr 6 do SIWZ),   

j) 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 ustawy (wg wzoru 
stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ), 

k) 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 2019 poz. 1170) (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ).  

 
Dokumenty wskazane w pkt 1. lit. b - k 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 ustawy. Dokumenty wskazane w pkt 1. lit. b – k powinny być aktualne na dzień ich 
złożenia wyznaczony przez Zamawiającego. 

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 ustawy Wykonawca 
będzie zobowiązany złożyć oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej 
samej grupy kapitałowej wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ. 

3. 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.  

4. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji 
określonej w pkt. 3 przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 
ustawy. 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.  

5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej zamiast dokumentów:  
1) o których mowa w pkt 1 lit. c), d) i e) 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 
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podatków, opłat, (c) 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,  
2) o których mowa w pkt 1 lit. f) składa informację 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 ustawy oraz art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 
ustawy.  

6. Dokumenty, o których mowa powyżej w pkt 5 ppkt 1) lit. a) oraz w pkt 5 ppkt 2) powinny 
być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
Dokumenty, o których mowa 5 ppkt 1) lit. b) i c) powinny być wystawiane nie wcześniej niż 
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.  

7. 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 5, 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 stosuje się odpowiednio.  

8. 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.  

9. W odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 1 lit. f), składa ona dokument, o którym 
mowa w pkt 5 ppkt 2), w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy oraz art. 
24 ust. 5 pkt 6 ustawy. 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 6 
zdanie pierwsze stosuje się odpowiednio.  

10. 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.  

11. 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 
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pełnomocnictwa załączonego do oferty – treść pełnomocnictwa powinna dokładnie 
określać zakres umocowania, 
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 przed upływem terminu składania ofert pod rygorem nieważności, w postaci 
elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, przez każdego z nich 
w zakresie w jakim potwierdzają spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak 
podstaw wykluczenia, 
d) dokumenty, o których mowa w pkt 1 lit. c – k 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.  

12. 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 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.  

13. 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 z późn. 
zm.), 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.  
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14. 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.  

15. Dokumenty na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia oraz na potwierdzenie 
spełnienia warunków udziału w postępowaniu należy złożyć za pośrednictwem platformy 
zakupowej dostępnej pod adresem internetowym:  
https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_suprasl/proceedings  

16. Oświadczenia wymienione w niniejszym rozdziale SIWZ, 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 postępowaniu o udzielenie zamówienia 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1126), należy złożyć w oryginale w formie elektronicznej. Jeżeli 
Wykonawca nie posiada oryginału dokumentu, o którym mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, 
w formie dokumentu elektronicznego, może sporządzić i przekazać elektroniczną kopię 
takiego dokumentu, z wyjątkiem oświadczeń dotyczących Wykonawcy lub oświadczeń 
dotyczących podwykonawców.  

17. Dokumenty, o których mowa w niniejszym rozdziale inne niż oświadczenia, o których mowa 
pkt 16, 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 postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126), należy złożyć 
w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem w formie elektronicznej. 
Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca albo 
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie 
dokumentów, które każdego z nich dotyczą. W przypadku przekazywania przez 
Wykonawcę elektronicznej kopii dokumentu, podpisanie jej przez Wykonawcę 
kwalifikowalnym podpisem elektronicznym jest równoznaczne z poświadczeniem przez 
Wykonawcę elektronicznej kopii dokumentu za zgodność z oryginałem.  

11. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO 
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE 
WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI. 
WYMAGANIA TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE WYSYŁANIA I ODBIERANIA 
DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNYCH I INFORMACJI PRZEKAZYWANYCH PRZY ICH 
UŻYCIU. 

 

1. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:  

W zakresie procedury przetargowej: Marcin Matusiak   

tel.: +48 85 71 31 555   
e- mail: marcin.matusiak@bialystok.lasy.gov.pl 

od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 14.00, z wyłączeniem dni wolnych od 
pracy. 

W zakresie przedmiotu zamówienia: Krzysztof Łaziuk, Andrzej Baran 

tel.: + 48 85 71 31 555 

e-mail: krzysztof.laziuk@bialystok.lasy.gov.pl 
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e-mail: andrzej.baran@bialystok.lasy.gov.pl 

od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 14.00, z wyłączeniem dni wolnych od 
pracy. 

2. Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu 
https://platformazakupowa.pl oraz poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem, że złożenie oferty 
następuje wyłącznie przy użyciu 
https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_suprasl/proceedings  
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, 
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich 
użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z 
https://platformazakupowa.pl/ i są dostępne przy każdym postępowaniu na 
platformie https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin 
4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: 

złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 1 GB. 
5. Za datę przekazania oferty, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub 

elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę 
ich przekazania do https://platformazakupowa.pl i otrzymania komunikatu 
potwierdzającego. 

6. Ofertę oraz JEDZ, sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje 
się kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

7. Złożenie oferty: 
a) Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia oferty dostępnego na 
https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_suprasl/proceedings  
b) oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej 
w formacie danych określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. 
w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów 
publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla 
systemów teleinformatycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2247) w szczególności 
formacie danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .odt i podpisana kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym. Ofertę należy złożyć w oryginale. Zamawiający nie dopuszcza możliwości 
złożenia skanu oferty opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 
c) wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako 
tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku zgodnie z Instrukcją 
dla Wykonawców, 
d) do oferty należy dołączyć JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym, 
e) Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę 
zgodnie z Instrukcją dla Wykonawców, 
f) Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany 
ani wycofać złożonej oferty. 

8. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania 
i wycofania ofert): 
a) w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia komunikacja pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych 
niż wskazanych w pkt 7, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się 
elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na 
https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_suprasl/proceedings  
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We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający 
i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia opublikowanego w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej lub numerem postępowania wskazanym w SIWZ. 
b) Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty 
elektronicznej, email suprasl@bialystok.lasy.gov.pl 
c) Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub 
oświadczeń opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym składane są przez 
Wykonawcę za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_suprasl/proceedings 

Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii 
dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji 
elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania 
i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1320 z późn. zm.) oraz 
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.). 

9. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 
10. Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia Zamawiającego o wszelkiej zmianie 

adresu poczty elektronicznej podanego w ofercie. 
 

12. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH SIWZ 

 
1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ. 

Zamawiający niezwłocznie, nie później jednak niż na 6 dni przed upływem terminu składania 
ofert udzieli wyjaśnień, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do 
Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego 
terminu składania ofert. 

2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu składania wniosków, 
o którym mowa w pkt 1  lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić 
wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

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

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

5. 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.  

 

13. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM. 

 
1.  Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 3 000, 00 zł (trzy tysiące zł 00/100 

zł). Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego 
w banku BGŻ BNP Paribas S.A. Oddział Białystok  nr rachunku: 68 2030 0045 1110 0000 
0072 7060 z dopiskiem: wadium na zabezpieczenie oferty w postępowaniu pn. „Utrzymanie 
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stada wolnościowego żubrów na terenie Nadleśnictwa Supraśl w latach 2019-2021”. 
Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli zostanie zaliczone na rachunku 
bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.  

2.  Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 
a) pieniądzu, 
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 
c) gwarancjach bankowych, 
d) gwarancjach ubezpieczeniowych, 
e) 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). 

3. Za skuteczne wniesione wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które 
w oznaczonym terminie, o którym mowa w pkt 1, znajdzie się na rachunku bankowym 
Zamawiającego.  

4. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz należy złożyć wraz z Ofertą w oryginale 
w postaci elektronicznej tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób 
upoważnionych do jego wystawienia, lub przed upływem terminu wyznaczonego na 
składanie ofert dostarczyć do siedziby Zamawiającego: Nadleśnictwo Supraśl, ul. Podsupraśl 
8, 16-030 Supraśl,  w formie pisemnej wyłącznie w oryginale. Wadium musi zabezpieczać 
ofertę na zamówienie 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 ustawy.  

5. Wadium wnoszone w innej formie niż pieniądz (np. w formie gwarancji lub poręczenia) musi 
obejmować cały okres związania ofertą, poczynając od daty składania ofert. Dokument 
wadium wniesiony w innej formie niż pieniądz (np. w formie gwarancji lub poręczenia) musi 
zawierać klauzulę o gwarantowaniu wypłaty należności w sposób nieodwołalny, 
bezwarunkowy i na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie 
związania ofertą, zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do wypłaty Zamawiającemu pełnej 
kwoty wadium w okolicznościach określonych w pkt 11 i 12. Wadium wniesione  w innej 
formie niż pieniądz (np. w formie gwarancji lub poręczenia) musi zawierać w swojej treści 
zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do wypłaty sumy wadium na żądanie 
Zamawiającego, w przypadkach, o których mowa w pkt 11 i 12.  

6. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wadium nie zostało wniesione albo zostało wniesione 
w sposób nieprawidłowy.  

7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta 
została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem, o którym mowa w pkt 11 i 12. 

8. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca 
wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz 
wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę 
przed upływem terminu składania ofert.  

10. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami 
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za 
przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.  

11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na 
wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, 
nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa 
w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, 
pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 
pkt 3 ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę 
jako najkorzystniejszej.  
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12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została 
wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 
określonych w ofercie, 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy, 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe 
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

 

14. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ. 

 
1. Termin związania ofertą przez Wykonawcę wynosi 60 dni. 
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
3. 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. 

4. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w pkt 3, nie powoduje utraty wadium.  
5. 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.  

 

15. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT. 

 
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. 

2. W przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika do oferty należy dołączyć stosowne 
pełnomocnictwo dla takiego pełnomocnika.  

3. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
4. Wykonawcy przedstawiają ofertę zgodnie ze wszystkimi wymaganiami określonymi w SIWZ. 
5. W terminie składania ofert określonym w rozdziale 16 pkt 1 Wykonawca zobowiązany jest 

złożyć Zamawiającemu Ofertę zawierającą: 
a) formularz ofertowy (sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ), 
sporządzony pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej, opatrzony kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym, 
b) kosztorys ofertowy (mający charakter informacyjno-pomocniczy, sporządzony wg 
wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ), sporządzony pod rygorem nieważności, 
w postaci elektronicznej, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 
c) pełnomocnictwo do złożenia oferty udzielone pod rygorem nieważności, w postaci 
elektronicznej i opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, o ile oferta zostanie 
złożona przez pełnomocnika, 
d) 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,  
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e) JEDZ jako własne oświadczenie Wykonawcy pod rygorem nieważności, w postaci 
elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym,  
f) JEDZ dla każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
g) wadium w oryginale w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia (tylko, gdy Wykonawca wnosi 
wadium w formie niepieniężnej), 
h) obowiązek informacyjny RODO stanowiący załącznik nr 9 do SIWZ, 
i) oświadczenie RODO stanowiące załącznik nr 10 do SIWZ. 

6. Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 
ust. 2 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 pliku. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne z SIWZ 
przygotowanie w/w pliku przez Wykonawcę. Stosowne zastrzeżenie Wykonawca winien 
złożyć na formularzu ofertowym (załącznik nr 4 do SIWZ) oraz powinien wykazać, że 
zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. W przeciwnym razie cała 
oferta zostanie ujawniona na wniosek każdej zainteresowanej osoby. 

7. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu w/w 
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. 

8. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej 
oferty przed terminem składania ofert. Zmiany ofert zostaną otwarte na sesji publicznego 
otwarcia ofert przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po 
stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty. 

9. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę.  
10. W przypadku nieprawidłowego złożenia oferty, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności 

za złe skierowanie przesyłki lub jej przedterminowe otwarcie. Oferta taka nie weźmie udziału 
w postępowaniu. 

11. Wykonawca składa jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert niż jedna spowoduje 
odrzucenie wszystkich złożonych przez danego Wykonawcę ofert.  

16. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT. 

 
1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza dostępnego na 

https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_suprasl/proceedings do dnia 9.09.2019 r. godz. 
10.00. 

2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 9.09.2019 r. o godz. 10.15 w siedzibie Nadleśnictwa Supraśl, 
pokój nr 1– ŚWIETLICA - parter.  

3. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie 
https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_suprasl/proceedings 

4. Otwarcie ofert jest jawne. 
5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć 

na sfinansowanie zamówienia. 
6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) i adresy Wykonawców, a także 

informacje dotyczące cen zawartych w ofertach, terminów wykonania zamówienia oraz 
terminów płatności zawartych w ofertach. 
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7. Niezwłocznie po otwarciu ofert informacje, o których mowa w pkt 5 i 6 powyżej 
Zamawiający zamieści na stronie internetowej.  

8. Ofertę wniesioną po terminie zwraca się po upływie terminu przewidzianego na wniesienie 
odwołania. Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę o złożeniu oferty po 
terminie. 

9. Wykonawcy mogą uczestniczyć w otwarciu ofert. 
 

17. SPOSÓB OBLICZENIA CENY. 

 
1. Wykonawca zobowiązany jest podać w Ofercie (załącznik nr 4 do SIWZ) łączną cenę za 

wszystkie prace przewidziane przy realizacji zamówienia. 
2. Cenę łączną należy podać w złotych w kwocie brutto oraz netto w odniesieniu do całego 

przedmiotu zamówienia z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zgodnie 
z matematycznymi zasadami zaokrągleń) wraz z wyszczególnieniem zastosowanych stawek 
podatku VAT oraz należy podać kwotę podatku VAT. 

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

4. Określony w SIWZ rzeczowy zakres przedmiotu zamówienia oraz postanowienia 
wynikające z wzoru umowy załączonego do SIWZ (załącznik nr 3 do SIWZ) stanowią 
podstawę do obliczenia cen jednostkowych oraz ceny łącznej wynikającej z oferty. 

5. Wykonawca, składając ofertę, obowiązany jest poinformować Zamawiającego czy wybór 
oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie 
z przepisami o podatku od towarów 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 oferty 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. 

6. Cena musi być podana w PLN cyfrowo i słownie w wartości netto i brutto, 
z wyodrębnieniem należnego podatku VAT.  

7. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie 
koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi 
przepisami realizacji przedmiotu zamówienia, w tym również wszelkie koszty towarzyszące 
wykonaniu przedmiotu zamówienia (umowy), uwzględniając cały zakres przedmiotu 
zamówienia (robocizna, materiały wraz z ich transportem na teren prac, praca sprzętu 
i środków transportu). 

8. Podstawę wyceny stanowi opis przedmiotu zamówienia oraz warunki szczegółowe 
realizacji zadania określone w SIWZ.  

9. 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. Przedmiotowy wymóg dotyczy 
wyłącznie tzw. odwróconego VAT.  

10. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie 
z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług i podatku akcyzowym.  
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11. Zgodnie z art. 87 ust. 2. ustawy Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki 
pisarskie, omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny oraz inne omyłki polegające na 
niezgodności oferty z SIWZ. Poprawiając omyłki rachunkowe, Zamawiający będzie 
uwzględniał konsekwencje rachunkowe dokonanych poprawek. 

12. Wszystkie czynności związane z obliczeniem wynagrodzenia i mające wpływ na jego 
wysokość Wykonawca musi wykonać z należytą starannością. 

13. Do porównania ofert Zamawiający przyjmuje cenę łączną brutto określoną w ofercie 
Wykonawcy. 

14. Cena oferty będzie ryczałtowym wynagrodzeniem Wykonawcy.  
 

18. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE 
ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ. 

 

1. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.  
2. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w polskich złotych.  

 

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

 
1. Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich       
znaczeniem: 

a) cena ofertowa– waga 60 %,  maksymalna możliwa ilość punktów do uzyskania- 60 pkt, 
b) termin płatności– waga 40 %,  maksymalna możliwa ilość punktów do uzyskania- 40 pkt, 

2. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określonego kryterium otrzyma     
maksymalną ilość punktów. 
3. Pozostałym ofertom ocenianym wg przyjętego kryterium przypisana zostanie odpowiednio     
mniejsza liczba punktów. 
4. Ocena ofert w zakresie przedstawionych wyżej kryteriów zostanie dokonana wg 
następujących  zasad: 

1) wartość punktowa kryterium „cena ofertowa”:  

najniższa cena spośród ofert ważnych 
Wc =                      cena oferty badanej                         x 60 %  x 100 pkt 

 

Wc - liczba punktów przyznana ofercie za spełnienie kryterium „cena ofertowa”  

60% - waga kryterium 

Przez kryterium „cena ofertowa" Zamawiający rozumie cenę brutto (cenę ofertową) za 
wykonanie przedmiotu zamówienia  

2) w zakresie kryterium terminu płatności (Wt) oferta może uzyskać od oceniającego 
członka Komisji maksymalnie 40 punktów.  
− Sposób obliczania punktów dla w/w kryterium  określa tabela: 
 

Termin płatności w dniach Liczba punktów 

7 dni 0 

14 dni 20 



 

23 | S t r o n a  
 

21 dni 40 

 
− Kryterium terminu płatności będzie rozpatrywane na podstawie zadeklarowanego 

w formularzu ofertowym terminu. 

− Najkrótszy możliwy termin płatności wymagany przez Zamawiającego to 7 dni od 
daty otrzymania faktury/rachunku przez Zamawiającego. 

− Najdłuższy możliwy termin płatności jaki będzie uwzględniany przy ocenie oferty to 
21 dni.  

− Wykonawca może zaproponować termin płatności wyłącznie w pełnych tygodniach 
przeliczonych na dni, tj. 7, 14, 21 dni. Jeżeli Wykonawca wpisze termin płatności 
krótszy niż 7 dni to przygotuje ofertę niezgodnie z SIWZ, co skutkować będzie 
odrzuceniem oferty. W przypadku nie wypełnienia w formularzu ofertowym 
stosownej rubryki Zamawiający uzna, że Wykonawca deklaruje termin najkrótszy,  
tj. 7-dniowy termin płatności.  

3) wartość punktowa oferty:  
P = Wc + Wt  
P - łączna liczba punktów przyznanych badanej ofercie  
 

a) Punkty wylicza się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  
b) 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. 
c) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada 
w najwyższym stopniu wymaganiom przedstawionym w ustawie oraz SIWZ i została 
oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane powyżej kryteria wyboru. 

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

 
1. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o: 

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo 
miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, 
którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca 
zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, 
którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny 
ofert i łączną punktację,  

2) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,  
3) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, 

a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy, braku równoważności lub 
braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,  

4) Wykonawcach, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, ale nie zostali zaproszeni 
do kolejnego etapu negocjacji albo dialogu,  

5) dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów,  
6) nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów, 
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7) unieważnieniu postępowania, 
podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

2. Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w pkt 1 ppkt 1), 5), 7), na stronie 
internetowej. 

3. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 
ustawy, w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze 
najkorzystniejszej oferty jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej, albo 15 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 

4. W zawiadomieniu o wyborze najkorzystniejszej oferty przesłanym do Wykonawcy, którego 
oferta została wybrana, Zamawiający wskaże termin i miejsce zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego. 

5. Przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca, którego oferta 
została uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu:  
a) kopię, potwierdzoną za zgodność z oryginałem, opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, 

innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej 
z przedmiotem zamówienia co najmniej na sumę gwarancyjną (suma ubezpieczenia) 100 
000,00 zł (sto tysięcy zł 00/100 zł), 

b) umowę konsorcjum, jeżeli zamówienie będzie realizowane przez Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia; 

c) kopie umów o podwykonawstwo, jeżeli Wykonawca będzie polegał na zasobach podmiotu 
trzeciego, 

6. Niedopełnienie wskazanych formalności oraz niestawienie się Wykonawcy w wyznaczonym 
terminie i miejscu, w celu podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego zostanie 
potraktowane jako uchylenie się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, co 
upoważni Zamawiającego do przeprowadzenia procedury z art. 94 ust. 3 ustawy. 

7. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy 
w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą 
spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że 
zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy. 
 

21. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY. 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez 
Wykonawcę umowy. 

 

22. WYMAGANIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 29 UST. 4 USTAWY. 

Zamawiający nie precyzuje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy. 

 

23. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY 
W TOKU POSTĘPOWANIA O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE. 

 

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. 

2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności 
Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w sposób 
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określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały 
przesłane w inny sposób.  

3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ, wnosi się 
w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 
lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej. 

4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 2 i 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. 

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. 

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.  

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. 

 

24. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ. 

 
1. Stosownie do dyspozycji art. 29 ust. 3a ustawy Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub 

podwykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia zatrudniał na podstawie umowy 
o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tekst 
jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.) osoby wykonujące prace fizyczne związane 
z realizacją przedmiotu zamówienia oraz operatorów sprzętu i kierowców. 

2. Ustalenie wymiaru czasu pracy oraz liczby osób, Zamawiający pozostawia w gestii 
Wykonawcy, podwykonawcy. 

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość w trakcie realizacji zamówienia kontroli wobec 
Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 1 czynności, 
w szczególności poprzez:  
1) żądanie oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania wymogu 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności określone w pkt 1,  
2) żądanie wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania w/w 
wymogów,  
3) wystąpienie do Państwowej Inspekcji Pracy o przeprowadzenie kontroli formy 
zatrudnienia pracowników.  

4. Po rozpoczęciu realizacji zamówienia, na wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym 
wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu, jeden ze wskazanych w pkt 4 
dokumentów w celu potwierdzenia zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 1 czynności w trakcie 
realizacji zamówienia.  

5. Dokumentami potwierdzającymi zatrudnienie na podstawie umowy o pracę mogą być:  
1) oświadczenie Wykonawcy/podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę 
osób, o których mowa w pkt 1. 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, 
podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia, 
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2) poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę kopie umów o pracę. Kopie umów powinny być zanonimizowane w sposób 
zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z RODO. Informacje takie 
jak: imię, nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę, wymiar etatu, powinny być 
możliwe do zidentyfikowania,  
3) inne (np. zaświadczenie ZUS, potwierdzające opłacanie składek z tytułu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę, zanonimizowane kopie dowodu potwierdzające zgłoszenie 
pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń),  
4) 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, 
zgodnie z RODO.  

6. W przypadku, niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 1 czynności Zamawiający 
przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej, 
w wysokości określonej we wzorze umowy.  

 

25. PROCEDURA ODWRÓCONA, O KTÓREJ MOWA W ART. 24AA USTAWY (ODWRÓCONA 
ZASADA OCENY OFERT). 

 
1. Zamawiający informuje, że stosownie do dyspozycji art. 24aa ustawy 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. Jeżeli Wykonawca, o którym mowa w pkt 1, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi 
wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający zbada, czy nie 
podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który 
złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert. 

26. INFORMACJA O OBOWIĄZKU OSOBISTEGO WYKONANIA PRZEZ WYKONAWCĘ 
KLUCZOWYCH CZĘŚCI ZAMÓWIENIA. 

 
Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych 
części zamówienia. 
 

27. WYMAGANIA DOTYCZĄCE UMOWY O PODWYKONAWSTWO, KTÓRYCH 
NIESPEŁNIENIE SPOWODUJE ZGŁOSZENIE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO ODPOWIEDNIO 
ZASTRZEŻEŃ LUB SPRZECIWU, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY OKREŚLA TAKIE WYMAGANIA. 

 
Szczegółowe kwestie dotyczące podwykonawstwa zostały uregulowane we wzorze umowy 
stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.  

28. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE 
W TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE 
WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD 
WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
NA TAKICH WARUNKACH. 

 
1. Wykonawca, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, będzie zobowiązany do podpisania 

umowy w sprawie zamówienia publicznego, zgodnie z załączonym wzorem umowy 
stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ. 
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2. Złożenie oferty jest równoznaczne z pełną akceptacją wzoru umowy przez Wykonawcę.  
 
 

29.  KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH. 

 
1. 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  Skarb Państwa - Państwowe 
Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Supraśl, ul. Podsupraśl 8, 16-030 
Supraśl, tel +48 85 71 31 550, fax +48 85 71 31 561, adres e-mail: 
suprasl@bialystok.lasy.gov.pl 

2. 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 
ustawy– w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz jej realizacji, 
a także udokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia i jego archiwizacji. 

3. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym dokumentacja 
postępowania zostanie udostępniona w oparciu o art. 8 oraz 96 ust. 3 ustawy. 

4. Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, 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. 

5. Niezależnie od postanowień pkt. 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. 

6. 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.  

7. Stosownie do art. 22 RODO, decyzje dotyczące danych osobowych nie będą podejmowane 
w sposób zautomatyzowany. 

8. 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. 

9. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym 
w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych określa ustawa. 

10. 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 
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na fakt, że podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c 
RODO.  

11. 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.  

 

30. ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ. 

 
Lista załączników do SIWZ (wszystkie załączniki stanowią integralną część SIWZ): 

a) Załącznik nr 1 – Lokalizacja miejsc dokarmiania; 
b) Załącznik nr 2 – Mapka sytuacyjna- lokalizacja powierzchni łąkowych, poletek żerowych i 

miejsc dokarmiania; 
c) Załącznik nr 3- Wzór umowy; 
d) Załącznik nr 4- Formularz ofertowy; 
e) Załącznik nr 5- Kosztorys ofertowy; 
f) Załącznik nr 6- Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków 

udziału w postępowaniu; 
g) Załącznik nr 7- Wzór formularza jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia JEDZ; 
h) Załącznik nr 8- Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej; 
i) Załącznik nr 9-  Obowiązek informacyjny RODO; 
j) Załącznik nr 10-  Oświadczenie RODO. 

 
Supraśl dnia 1 sierpnia 2019 roku 


