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Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe 

Nadleśnictwo Warcino 

 

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 

 

Znak referencyjny: ZG.270.2.2018.MM 

 

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 2017 r. poz. 1579 ze zm.) 

NAZWA ZAMÓWIENIA: 

 

„Dostawa na rzecz Nadleśnictwa Warcino fabrycznie nowych maszyn leśnych do 

pozyskania i zrywki drewna typu harvester i typu forwarder” 

 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe  

Nadleśnictwo Warcino reprezentowane przez Sławomira Piątkowskiego – 

Nadleśniczego 

siedziba Nadleśnictwa Warcino 

ul. Gen. Władysława Sikorskiego 11A 

77 - 230 Kępice 

tel. 59 857 66 71, fax: 59 857 69 51 

e-mail: warcino@szczecinek.lasy.gov.pl 

strona internetowa zamawiającego: http://www.warcino.szczecinek.lasy.gov.pl/ 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia:  

http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_szczecinek/nadl_warcino/zamowienia_publi

czne 

(dalej „Zamawiający”) zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie 
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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 2017 r. poz. 1579 - dalej „PZP”) oraz aktów 

wykonawczych do PZP. 

2.2. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla zamówień 

o wartości równej lub wyższej niż kwoty określonej w przepisach wydanych na 

podstawie art. 11 ust. 8 PZP. 

2.3. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. 

„procedury odwróconej”, o której mowa w art. 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. Przedmiotem zamówienia jest dostawa na rzecz Nadleśnictwa Warcino nowych 

maszyn leśnych do pozyskania i zrywki drewna typu harvester oraz typu forwarder do 

miejsca wskazanego przez zamawiającego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, 

przeszkolenie personelu w zakresie obsługi oraz świadczenie usług serwisu 

pogwarancyjnego. 

3.2. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, nieużywany, posiadać wszelkie 

wymagane przepisami prawa zezwolenia na użytkowanie oraz dopuszczenie do obrotu. 

Przedmiot zamówienia został podzielony na części: 

Część I (Dostawa harvestera): dostawa 1 sztuki fabrycznie nowej maszyny 

wielooperacyjnej ścinkowo-okrzesującej, tj. harvestera jednochwytakowego 

wyprodukowanego w 2018 roku do miejsca wskazanego przez zamawiającego na terenie 

Rzeczypospolitej Polskiej, przeszkolenie personelu w zakresie obsługi oraz świadczenie 

usług serwisu pogwarancyjnego. 

Część II (Dostawa forwardera): dostawa 1 sztuki fabrycznie nowego ciągnika 

zrywkowego nasiębiernego, tj. forwardera wyprodukowanego w 2018 roku do miejsca 
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wskazanego przez zamawiającego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, przeszkolenie 

personelu w zakresie obsługi oraz świadczenie usług serwisu pogwarancyjnego 

3.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został: 

1) dla części I  - w załączniku nr 1A do SIWZ 

2) dla części II - w załączniku nr 1B do SIWZ 

3.4. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone zgodnie ze Wspólnym 

Słownikiem Zamówień  

Kod (CPV): 16600000-1 - Specjalne maszyny używane w rolnictwie lub leśnictwie. 

3.5. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć 

ofertę na jedną lub większość ilość części zamówienia. 

4. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA. 

4.1. Termin realizacji zamówienia dla części I i części II - maksymalnie w terminie 3 

miesięcy od dnia podpisania umowy. 

5.  WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA. 

5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

a) nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 

1 i 5 pkt. 1- 8 Pzp (pkt 5.4. i 5.5. SIWZ); 

b) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego 

w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ. 

5.2. Warunki udziału w postępowaniu. 

5.2.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają 

warunki udziału w postępowaniu, dotyczące: 

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,  

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,  

c) zdolności technicznej lub zawodowej 

 określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ. 

5.2.2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.  

5.2.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 

ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

5.2.4. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do 

wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 
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5.2.5. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia zostanie wybrana, zamawiający będzie żądać przed 

zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy 

regulującej współpracę tych wykonawców. 

5.2.6. Wykonawcy występujący wspólnie, ponoszą solidarną odpowiedzialność 

za wykonanie Umowy. 

5.3. Określenie warunków udziału w postępowaniu. 

5.3.1. Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu, o którym 

mowa w pkt 5.2.1. lit. a) SIWZ. 

5.3.2. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji 

ekonomicznej lub finansowej, jeżeli wykaże, że posiada środki finansowe 

lub zdolność kredytową w wysokości: 

 

a) dla części I: 500 000 PLN 
 

b) dla części II: 350 000 PLN 
 

5.3.3. Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub 

zawodowej, o którym mowa w pkt 5.2.1. lit. c) SIWZ, jeżeli wykaże, że: 

a) dla części I: wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 dostawę 

fabrycznie nowej maszyny wielooperacyjnej ścinkowo-

okrzesującej typu harvester, 

b) dla części II: wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 dostawę 

fabrycznie nowego ciągnika zrywkowego nasiębiernego typu 

forwarder 

5.3.4. 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 

nim stosunków prawnych.  
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5.3.5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych 

podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, 

będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w 

szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania 

mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji 

zamówienia.  

5.3.6. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty 

zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub 

ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania 

warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec 

tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 

pkt 12-22 i ust. 5 Pzp. 

5.3.7. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej 

innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który 

zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez 

zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba 

że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

5.3.8. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub 

finansowa, podmiotu, o którym mowa w pkt 5.3.4. SIWZ, nie 

potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w 

postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy 

wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym 

przez zamawiającego: 

a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 

b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części 

zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub 

sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt 5.3.2. 

oraz 5.3.3. SIWZ. 

5.3.9. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji 

innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, będzie 

dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte 

wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący 

wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich 
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zasobów, zamawiający może żądać dokumentów, które określają w 

szczególności: 

1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, 

przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 

3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu 

zamówienia publicznego; 

4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w 

odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących 

wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 

zrealizuje dostawy, których wskazane zdolności dotyczą. 

5.3.10. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub 

sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, 

przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów 

wymienionych w pkt 6.5. ppkt 1-9 SIWZ. 

5.3.11. Zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia dokumentów 

wymienionych w pkt 6.5. ppkt 1-9 SIWZ, 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 Pzp. 

5.4. Zgodnie z art. 24 ust. 1 Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza 

się: 

1) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w 

postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia; 

2) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za 

przestępstwo: 

a) o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 

228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 

1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 

48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 

176), 

b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy 

z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny, 

c) skarbowe, 
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d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o 

skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom 

przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej (Dz. U. poz. 769); 

3) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub 

nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo 

komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej 

lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w 

pkt 5.4. ppkt 2 SIWZ;  

4) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub 

ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, 

opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że 

wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami 

lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 

5) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego 

niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu 

informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w 

postępowaniu lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie 

przedstawić wymaganych dokumentów; 

6) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił 

informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny 

wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia; 

7) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności 

zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

8) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie 

zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na 

podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o 

świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, 

chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być 

wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału 

w postępowaniu; 
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9) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na 

celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą 

stosownych środków dowodowych; 

10) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł 

zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 

października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny 

zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 

2016 r. poz. 437 i 544); 

11) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego 

zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 

12) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu 

ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. 

U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe 

lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, 

że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia 

konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

5.5. Na podstawie art. 24 ust. 5 Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia 

zamawiający wyklucza również 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 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 

1844 oraz z 2016 r. poz. 615) 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 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 

1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);  

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 
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nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za 

pomocą stosownych środków dowodowych; 

3) jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 Pzp, 

uprawnione do reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach 

określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2-4 Pzp 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 

Pzp 

 chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego 

w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w 

postępowaniu; 

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 Pzp, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub 

zasądzenia odszkodowania;  

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;  

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 pkt 5;  

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;  

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 Pzp, chyba że wykonawca 
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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. 

6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia dla zamówienia 

obejmującego części I i części II. 

6.1. W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub 

finansowej określonego w pkt 5.3.2. SIWZ zamawiający żąda od wykonawcy: 

a) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej 

potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność 

kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed 

upływem terminu składania ofert; 

6.2. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów 

dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez 

zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób 

potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w 

postępowaniu.   

6.3. W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub 

zawodowej określonego w pkt 5.3.3. SIWZ zamawiający żąda od wykonawcy: 

a) wykazu dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - 

w tym okresie, wraz z podaniem przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na 

rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów 

określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym 

dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione 

przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z 

uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w 

stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy, 

6.4. Jeżeli w dokumentach składanych w celu potwierdzenia spełniania warunków 

udziału w postępowaniu, kwoty będą wyrażane w walucie obcej, kwoty te 

zostaną przeliczone na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych 

ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut 

obcych) w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku 

Urzędowym Unii Europejskiej. 
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6.5. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w 

postępowaniu zamawiający żąda następujących dokumentów: 

1) informacji 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, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania ofert; 

2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, 

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; 

3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 

albo innego dokumentu potwierdzającego, 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; 

4) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 

rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na 

podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp; 

5) oświadczenia 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 
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zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - 

dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z 

ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego 

porozumienia w sprawie spłat tych należności  (wg wzoru stanowiącego 

załącznik nr 9 do SIWZ); 

6) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka 

zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (wg wzoru 

stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ); 

7) oświadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu 

skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w 

zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 

6 Pzp (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ); 

8) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji 

administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa 

pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu 

społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 

24 ust. 5 pkt 7 Pzp (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ); 

9) oświadczenia 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 (Dz. U. z 2016 r. poz. 716) (wg wzoru stanowiącego 

załącznik nr 9 do SIWZ); 

10) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej 

samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź 

informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą 

do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 

6.6. Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na 

stronie internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli 

oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i 

warunków płatności zawartych w ofertach, przekazuje zamawiającemu 

oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem 

oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 
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wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 

1 pkt 23 Pzp stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ. 

6.7. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 6.5. SIWZ:  

1) ppkt 1 - 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 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 Pzp; 

2) ppkt 2-4 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym 

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające 

odpowiednio, że: 

a) nie zalega z opłacaniem 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, 

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 

6.8. Dokumenty, o których mowa w pkt 6.7. ppkt 1 i ppkt 2 lit. b SIWZ, powinny być 

wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 

albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dokument, o którym 

mowa w pkt 6.7. ppkt 2 lit. a SIWZ, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 

miesiące przed upływem tego terminu. 

6.9. 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 6.7. SIWZ, 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 
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sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 

gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania 

wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 6.8. SIWZ stosuje się. 

6.10. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, 

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, o udzielenie niezbędnych 

informacji dotyczących tego dokumentu. 

6.11. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w 

odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 6.5. ppkt 1 

SIWZ, składa dokument, o którym mowa w pkt 6.7. ppkt 1 SIWZ, w zakresie 

określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 Pzp. Jeżeli w kraju, w 

którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie 

wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym 

oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem 

sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 

gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. 

Przepis pkt 6.8. SIWZ zdanie pierwsze stosuje się. 

6.12. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, 

zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce 

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych 

informacji dotyczących tego dokumentu. 

6.13. Zgodnie z art. 24 ust. 8 Pzp wykonawca, który podlega wykluczeniu na 

podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 Pzp, może przedstawić 

dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego 

rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej 

przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za 

doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu 

faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych 

środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla 

zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub 

nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie 

stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, 
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orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie 

zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania 

tego zakazu.  

6.14. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i 

szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody 

przedstawione na podstawie art. 24 ust. 8 Pzp. 

6.15. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji 

innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, przedstawienia w 

odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 6.5. ppkt 1-9 

SIWZ. 

6.16. Zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych 

w pkt 6.5. ppkt 1-9 SIWZ, 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 Pzp. 

6.17. Jeżeli treść informacji przekazanych przez wykonawcę w jednolitym 

dokumencie odpowiada zakresowi informacji, których zamawiający wymaga 

poprzez żądanie dokumentów, w szczególności o których mowa w pkt 6.3., 

zamawiający może odstąpić od żądania tych dokumentów od wykonawcy. W 

takim przypadku dowodem spełniania przez wykonawcę warunków udziału w 

postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia są odpowiednie informacje 

przekazane przez wykonawcę lub odpowiednio przez podmioty, na których 

zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 

22a Pzp, w jednolitym dokumencie. 

7. Zasady składania oświadczeń i dokumentów oraz wyboru oferty dla zamówienia 

obejmującego części I i części II. 

7.1 Do oferty wykonawca dołącza odrębnie na każdą część zamówienia aktualne na dzień 

składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o 

zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w formie jednolitego 

europejskiego dokumentu zamówienia (dalej zwanego „jednolitym dokumentem”). 

Informacje zawarte w jednolitym dokumencie stanowią wstępne potwierdzenie, że 

wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu 
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7.2. Jednolity dokument w formatach .DOC oraz .PDF stanowią odpowiednio Załącznik 

nr 3 i Załącznik nr 4 do SIWZ. Instrukcja wypełniania (Wersja wstępna) jednolitego 

dokumentu stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ.  

W przypadku wypełniania jednolitego dokumentu należy uwzględnić obowiązujące 

przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: 

Dz. U. z 2017 r. poz. 1579). 

7.3.Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania 

braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim 

powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także jednolite 

dokumenty dotyczące tych podmiotów. 

7.4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, jednolity 

dokument 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. 

7.5. Wykonawca może wykorzystać w jednolitym dokumencie nadal aktualne informacje 

zawarte w innym jednolitym dokumencie złożonym w odrębnym postępowaniu o 

udzielenie zamówienia. 

7.6. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw 

wykluczenia z postępowania, 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 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). 

7.7. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których 

wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm 

podwykonawców. 

7.8. Zgodnie z art. 26 ust. 1 Pzp zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wzywa 

wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie 

krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów 
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potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw 

wykluczenia. 

7.9. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty będą 

budzić wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego 

podmiotu, na rzecz którego dostawy były wykonywane, o dodatkowe informacje lub 

dokumenty w tym zakresie. 

7.10. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub 

dokumentów, składanych w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy 

z udziału w postępowaniu oraz składanych w celu potwierdzenia braku podstaw 

wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu przez wykonawcę mającego siedzibę 

lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (o których mowa w 

pkt 6.7. SIWZ) rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie 

rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, okresu ich 

ważności oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane (Dz. U. z 2016 r. poz. 

1126), 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.  

7.11. W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, 

składanych w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w 

postępowaniu oraz składanych w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia 

wykonawcy z udziału w postępowaniu przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce 

zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (o których mowa w pkt 6.7. 

SIWZ) rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r., które znajdują się w 

posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów 

przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 Pzp, zamawiający w celu 

potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 Pzp, korzysta z 

posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. 

7.12. W przypadku, o którym mowa w pkt 7.10. SIWZ zamawiający może żądać od 

wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez wykonawcę i 

pobranych samodzielnie przez zamawiającego dokumentów. 

7.13. Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 

2016 r. dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji 

polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a Pzp oraz dotyczące 

podwykonawców, składane są w oryginale. 
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7.14. Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu rozporządzenia Ministra Rozwoju z 

dnia 26 lipca 2016 r., inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt 7.12. SIWZ, składane 

są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.  

7.15. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, 

podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie 

dokumentów, które każdego z nich dotyczą.  

7.16. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie 

elektronicznej. 

7.17. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej 

kopii dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 

2016 r., innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest 

nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 

7.18. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 

polski.  

7.19. Jeżeli wykonawca nie złoży jednolitego dokumentu, oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub brak podstaw 

wykluczenia, 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. 

7.20. Jeżeli wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złoży 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. 

7.21. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia 

wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia - wskazanych w 

ogłoszeniu o zamówieniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

7.22. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą 

wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, 
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na rzecz którego dostawy były wykonane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym 

zakresie. 

7.23. 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, 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. 

8. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z 

WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW 

8.1. W postępowaniu komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się 

zgodnie z wyborem zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego w 

rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 

1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), 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 (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 

oraz z 2016 r. poz. 147 i 615). 

8.2. 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. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez 

Wykonawcę, Zamawiający będzie uważał, iż pismo wysłane przez Zamawiającego adres e-

mail podany przez Wykonawcę zostało doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się 

Wykonawcy z jego treścią. 

8.3.  Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są: 

a) Weronika Nowak - Sekretarz Nadleśnictwa: 

 e-mail: weronika.nowak@szczecinek.lasy.gov.pl;  

 numer faxu: 59 857 69 51;  

b) Marta Mazur - St. Specjalista SL ds. stanu posiadania i zamówień publicznych: 

 e-mail: marta.mazur@szczecinek.lasy.gov.pl; 

 numer faxu: 59 857 69 51. 
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8.4. Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się z wykonawcami za pośrednictwem 

telefonu. 

8.5. Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia Zamawiającego w formie pisemnej 

o wszelkiej zmianie adresu poczty elektronicznej podanego w ofercie. 

9. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

9.1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie: 

a) dla części I: 35 000 PLN,  

b) dla części II: 25 000 PLN 

9.2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 

9.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach, o których 

mowa w art. 45 ust. 6 Pzp: 

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 udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 

pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji 

Rozwoju Przedsiębiorczości.  

9.4. Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w pkt 9.3. lit. b) - e) SIWZ (art. 45 ust. 6 

pkt 2-5 Pzp) musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie 

zamawiającego, zobowiązanie gwaranta do zapłaty na rzecz zamawiającego kwoty 

określonej w gwarancji: 

9.4.1. jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 

a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na 

warunkach określonych w ofercie, 

b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy, 

c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się 

niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 

9.4.2. jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w 

art. 26 ust. 3 i 3a Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złoży 

oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których 
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mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 

Pzp, pełnomocnictw lub nie wyrazi zgody na poprawienie omyłki, o 

której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp, co spowoduje brak możliwości 

wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 

9.5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy 

zamawiającego BGŻ BNP PARIBAS, nr konta 65 2030 0045 1110 0000 0093 6440. Kopię 

polecenia przelewu lub wydruk z przelewu elektronicznego zaleca się złożyć wraz z 

ofertą.  

9.6. Wniesienie wadium w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez 

zamawiającego będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą 

wadium (jeżeli wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez 

zamawiającego nastąpi przed upływem terminu składania ofert). 

9.7. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w formach, o których 

mowa w pkt 9.3. lit. b) - e) SIWZ (art. 45 ust. 6 pkt 2-5 Pzp) wykonawca składa wraz z 

ofertą. 

9.8. Jeżeli wadium zostanie wniesione w walucie obcej, kwota wadium zostanie 

przeliczona na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego 

przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu publikacji 

ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.  

9.9. Jeżeli wadium zostanie wniesione w formach, o których mowa w pkt 9.3. lit. b) - e) 

SIWZ (w formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2 - 5 Pzp) i kwota wadium zostanie 

w tych formach określona w walucie obcej, kwota wadium zostanie przeliczona na PLN 

wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank 

Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu publikacji ogłoszenia o 

zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.  

9.10. W przypadku wadium wniesionego w pieniądzu oraz z treści gwarancji i poręczeń, o 

których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2 - 5 Pzp, jeżeli wadium będzie wniesione w tych 

formach, musi wynikać, że wadium zabezpiecza ofertę wykonawcy złożoną w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawa na rzecz Nadleśnictwa 

Warcino fabrycznie nowych maszyn leśnych do pozyskania i zrywki drewna typu 

harvester i typu forwarder” część zamówienia nr …….., oznaczenie sprawy: 

ZG.270.2.2018.MM. 
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9.11. Za zgodą zamawiającego wykonawca może dokonać zmiany formy wadium na jedną 

lub kilka form, o których mowa w pkt 9.3. SIWZ. Zmiana formy wadium musi być 

dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia oferty kwotą wadium.  

9.12. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na 

zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 

10. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

10.1 Termin, którym Wykonawca będzie związany złożoną ofertą wynosi 60 dni. 

Zgodnie z art. 85 PZP bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania 

ofert. 

10.2 Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin 

związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed 

upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na 

przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Odmowa 

wyrażenia zgody nie powoduje utraty wadium. 

10.3 Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym 

przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem 

nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu 

związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek 

wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, 

którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

11. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

11.1. Oferta musi być sporządzona 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. 

11.2 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. 

11.3 Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem 

oferty, z zastrzeżeniem przypadków wynikających z ustawy PZP. 

11.4 Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane 

własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. 

11.5 Wykonawcy przedstawiają ofertę zgodnie ze wszystkimi wymaganiami 

określonymi w SIWZ. 
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11.6 Oferta musi zawierać: 

1) formularz oferty (załącznik nr 7A, załącznik 7B do SIWZ), 

2) pełnomocnictwo do złożenia oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z 

innych dokumentów złożonych wraz z ofertą; pełnomocnictwo powinno być 

załączone w oryginale lub kopii notarialnie potwierdzonej, 

3) pełnomocnictwo dla pełnomocnika ustanowionego przez Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia, pełnomocnictwo powinno być załączone w 

oryginale lub kopii notarialnie potwierdzonej, 

4) JEDZ jako własne oświadczenie Wykonawcy sporządzony wg wzoru stanowiącego 

załącznik do Rozporządzenia Wykonawczego 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), 

5) JEDZ dla każdego z podmiotów na zasobach, których Wykonawca polega na 

zasadach określonych w art. 22a ust. 1 PZP - wg wzoru stanowiącego załącznik do 

Rozporządzenia Wykonawczego 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), o ile Wykonawca polega na 

zasobach innych podmiotów, 

6) JEDZ dla każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia - wg wzoru stanowiącego załącznik do Rozporządzenia Wykonawczego 

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), o ile wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, 

7) zobowiązanie podmiotu trzeciego albo inny dokument służący wykazaniu 

udostępnienia Wykonawcy potencjału przez podmiot trzeci zgodnie z pkt 7.3. SIWZ, 

jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu polega 

na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, niewiążący wzór zobowiązania o 

oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania 

zamówienia stanowi załącznik nr 8 do SIWZ, 

8) dowód wniesienia wadium. 

11.7. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować 

w następujący sposób: 
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Adres Zamawiającego 

Oferta - przetarg nieograniczony na: 

„Dostawa na rzecz Nadleśnictwa Warcino fabrycznie nowych maszyn leśnych do 

pozyskania i zrywki drewna typu harvester i typu forwarder”, 

część zamówienia nr …….. 

Adres Wykonawcy 

 

11.8. 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. 

11.9. 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. 

11.10 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. 

11.11 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 2003 r., Nr 153, poz. 1503 

z późn. zm.), wówczas informacje te muszą być wyodrębnione w formie osobnego 

pakietu celem zachowania przez Zamawiającego tajemnicy. Ta część oferty ma być 

wyraźnie oznaczona „Tajemnice przedsiębiorstwa - nie udostępniać”. Zamawiający 

nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne z SIWZ przygotowanie oferty 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. 

11.12 Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w 
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rozumieniu ww. ustawy w momencie odmowy na wezwanie Zamawiającego do 

odtajnienia przez Wykonawcę tej części oferty, skutkować będzie odtajnieniem tej 

części oferty nie będącej tajemnicą przedsiębiorstwa przez Zamawiającego. 

11.13 Zaleca się, aby oferta była zszyta/spięta w sposób uniemożliwiający wypadnięcie 

jakiegokolwiek z dokumentów oferty. 

11.14 Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do 

złożonej oferty w formie pisemnej przed terminem składania ofert. 

11.15 Wprowadzone zmiany muszą być złożone wg takich samych zasad jak złożona 

oferta tj. w odpowiednio oznakowanej kopercie z dopiskiem „ZMIANA”. 

11.16 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. 

11.17 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”. 

11.18 Koperty oznakowane „WYCOFANIE” będą otwierane jako pierwsze. Oferty 

wycofane nie będą otwierane na sesji publicznego otwarcia ofert i zostaną 

zwrócone Wykonawcy. 

11.19 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. 

11.20 W przypadku gdy Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część zamówienia, 

każdą ofertę musi złożyć oddzielnie, w odrębnej odpowiednio oznakowanej 

kopercie lub innym nieprzeźroczystym opakowaniu. 

12.Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 

12.1. Miejsce i termin składania ofert:  

a) miejsce składania ofert: Nadleśnictwo Warcino, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 

11A, 77-230 Kępice, pokój nr 13; 

b) termin składania ofert: do dnia 25.04.2018 r., do godz. 09:00 

12.2. Miejsce i termin otwarcia ofert:  

a) miejsce otwarcia ofert: Nadleśnictwo Warcino, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 

11A, 77-230 Kępice, pokój nr 5; 

b) termin otwarcia ofert: w dniu 25.04.2018 r. o godz. 09:30. 
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12.3. Oferta złożona w terminie składania ofert będzie podlegać rejestracji przez 

zamawiającego. Koperta lub inne opakowanie, w którym będzie złożona oferta zostanie 

opatrzona numerem według kolejności składania ofert oraz terminem jej złożenia, a 

wykonawca otrzyma potwierdzenie złożenia oferty wraz z informacją o terminie jej 

złożenia. 

12.4. Jeżeli w ofercie wykonawca poda cenę napisaną słownie inną niż cenę napisaną 

cyfrowo, podczas otwarcia ofert zostanie podana cena napisana słownie.  

12.5. Zgodnie z art. 86 ust. 5 Pzp niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający 

zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące: 

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 

zawartych w ofertach. 

12.6. Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o złożeniu oferty po terminie 

oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania. 

13. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

13.1. Opis sposobu obliczenia ceny oferty dla części I i części II zamówienia określa 

formularz oferty (załącznik 7A do SIWZ odnośnie części I i załącznik 7B do SIWZ odnośnie 

części II). 

13.2. Cena oferty musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, w wartości netto i brutto, z 

wyodrębnieniem należnego podatku VAT. Cena może być tylko jedna. 

13.3 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), a w 

szczególności: 

a) cenę oferowanej maszyny z uwzględnieniem ceny netto, stawki podatku VAT oraz 

ceny brutto; 

b) cenę wyposażenia dodatkowego; 

c) koszt szkolenia operatorów, a w tym koszty dojazdu do miejsca szkolenia, koszty 

zakwaterowania i wyżywienia uczestników szkolenia, koszt materiałów 

szkoleniowych itp. Wykonawca przeszkoli co najmniej 8 osoby z obsługi i 

eksploatacji przedmiotu umowy. Każda z osób zostanie przeszkolona teoretycznie 

i praktycznie w rozmiarach godzinowych określonych jak w zał. nr 1A i 1B do 
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SIWZ; 

d) Koszty serwisów gwarancyjnych - a w tym koszty części i materiałów 

eksploatacyjnych w okresie gwarancji przy normalnej eksploatacji oraz koszty 

dojazdów do miejsca realizacji serwisu gwarancyjnego. 

e) Koszty serwisów gwarancyjnych - a w tym koszty części i materiałów 

eksploatacyjnych w okresie gwarancji przy normalnej eksploatacji oraz koszty 

dojazdów do miejsca realizacji serwisu gwarancyjnego. Stawkę podatku od 

towarów i usług (VAT) należy uwzględnić w wysokości obowiązującej na dzień 

składania ofert. 

13.4 Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy, zgodnie z 

przepisami ustawy o podatku od towarów i usług i podatku akcyzowym. 

13.6. Cena musi być podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zgodnie z 

matematycznymi zasadami zaokrągleń) łącznie z należnym podatkiem od towarów i 

usług VAT. 

13.7 Określony w SIWZ rzeczowy zakres przedmiotu zamówienia oraz postanowienia 

wynikające z wzoru umowy załączonego do SIWZ stanowią podstawę do obliczenia 

ceny wynikającej z oferty. 

13.8 Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, 

zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek 

od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. 

Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie 

prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę 

(rodzaj) towaru lub usług, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego 

powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. Oświadczenie takie należy 

złożyć na formularzu ofertowym. 

13.9. Zgodnie z art. 87 ust. 2 PZP 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. 

 

14. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 

WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY 

OFERT. 
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14.1. Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami 

oceny ofert dla zamówienia obejmującego część I i część II: 

a) Cena - 60 % (60 punktów), 

b) Gwarancja - 30% (30 punktów), 

c) Stawka serwisowa za 1rbh - 10% (10 punktów) 

14.2. Sposób obliczania punktów dla poszczególnych kryteriów: 

1) Kryterium „ cena” (C) - ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru: 

a) znaczenie kryterium - 60 pkt; 

b) opis sposobu oceny ofert według kryterium „Ceny”:  

Lcena = (Cmin / C) x 60 pkt  

gdzie: 

Lcena - liczba uzyskanych punktów dla kryterium „Cena” ocenianej oferty 

Cmin - cena w ofercie z najniższą ceną 

C - cena w ofercie ocenianej 

2) Kryterium „gwarancja” (G) - w ofertach rozpatrywana będzie ilość miesięcy, o które 

wykonawca wydłuża 30 miesięczny okres gwarancji. 

 

Punktacja przyznawana będzie ofertom w następujący sposób: 

Za każdy miesiąc udzielenia dodatkowej gwarancji powyżej 30 miesięcy przyznawane 

będą 2 pkt; 

 

Udzielony okres gwarancji w miesiącach Liczba punktów 

30 0 

31 2 

32 4 

33 6 

34 8 

35 10 

36 12 

37 14 

38 16 

39 18 
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40 20 

41 22 

42 24 

43 26 

44 28 

45 i dłużej 30 

 

Sposób obliczenia punktów dla kryterium okres gwarancji: 

a) Kryterium gwarancji na całość zamówienia będzie rozpatrywane na podstawie 

zadeklarowanego w formularzu ofertowym okresu długości gwarancji; 

b) Najkrótszy możliwy okres gwarancji wymagany przez zamawiającego to 30 

miesięcy liczone od daty bezusterkowego wydania całego przedmiotu umowy 

Zamawiającemu potwierdzonego protokołem odbioru; 

c) Wykonawca winien zaproponować okres gwarancji jakości w pełnych miesiącach; 

d) Jeżeli wykonawca wpisze okres gwarancji krótszy niż 30 miesięcy to przygotuje 

ofertę niezgodnie z SIWZ, co skutkować będzie odrzuceniem oferty; 

e) W przypadku nie wypełnienia w formularzu ofertowym stosownej rubryki 

zamawiający uzna, że wykonawca deklaruje najkrótszy tj. 30 miesięczny okres 

gwarancji. 

 

3) Kryterium „stawka serwisowa” (SS) za 1 roboczogodzinę - Za naprawy dotyczące 

przedmiotu zamówienia obejmującego część I i część II po upływie gwarancji lub w 

okresie gwarancji za awarie nie objęte gwarancją do upływu 5 lat od przekazania 

przedmiotu umowy - waga 10%.  

 

W sytuacjach określonych w art. 142 ust. 5 PZP stawka serwisowa będzie mogła być 

zmieniona, nie wcześniej niż od 1 stycznia 2019 r. i w wysokości nie większej niż 

średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem z roku 

poprzedniego. 

(SS) - Maksymalna ilość punktów możliwa do przydzielenia w toku oceny w obrębie 

danego kryterium, przyjmuje się 10 pkt. 

 

Sposób obliczenia punktów dla kryterium stawki serwisowej za 1 roboczogodzinę za 

naprawy dotyczące przedmiotu zamówienia obejmującego część I i część II po upływie 
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gwarancji lub w okresie gwarancji za awarie nie objęte gwarancją do upływu 5 lat od 

przekazania przedmiotu umowy: 

 

Koszt 1 roboczogodziny w zł netto Liczba punktów 

170 zł i powyżej tej kwoty ale nie więcej niż 180 zł 0 

169-165 1 

164-160 2 

159-155 3 

154-150 4 

149-145 5 

144-140 6 

139-135 7 

134-130 8 

129-125 9 

124-120 i poniżej 10 

 

W sytuacjach określonych w art. 142 ust. 5 PZP stawka serwisowa będzie mogła być 

zmieniona, nie wcześniej niż od 1 stycznia 2019 r. i w wysokości nie większej niż 

średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem z roku 

poprzedniego: 

a) Kryterium stawki serwisowej za 1 roboczogodzinę naprawy za przedmiot 

zamówienia obejmującego część I i część II po upływie gwarancji lub w okresie 

gwarancji za awarie nie objęte gwarancją do upływu 5 lat od przekazania 

przedmiotu umowy, będzie rozpatrywane na podstawie ceny 1 roboczogodziny 

podanej w formularzu ofertowym; 

b) Koszt 1 roboczogodziny nie może być wyższy niż 180 zł netto; 

c) Jeżeli wykonawca wpisze cenę 1 roboczogodziny większą niż 180 zł netto to 

przygotuje ofertę niezgodnie z SIWZ co skutkować będzie odrzuceniem oferty; 

d) W przypadku nie wypełnienia w formularzu ofertowym stosownej rubryki 

zamawiający uzna, że Wykonawca będzie obciążał Zamawiającego za 1 

roboczogodzinę naprawy po upływie gwarancji lub w okresie gwarancji za awarie 

nie objęte gwarancją do upływu 5 lat od przekazania przedmiotu umowy kwotą 

pomiędzy 170 zł netto, a 180 zł netto. W takiej sytuacji Wykonawca otrzyma 0 

punktów za to kryterium. 

e) Wykonawca winien zaproponować stawkę serwisową za 1 roboczogodzinę 
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naprawy w pełnych złotych tj. 135 zł, 143 zł, 150 zł.,….., 158 zł. 

14.3. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która uzyskała łącznie najwyższą 

liczbę punktów obliczoną wg następującego wzoru: 

P= C + G + SS 

gdzie: 

P - łączna liczba punktów jaką uzyskała oceniana oferta, 

C - liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium „cena”, 

G - liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium „gwarancja”, 

SS - liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium „stawka serwisowa”, 

14.4. Zamawiający obliczy punkty liczbowo z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, 

zaokrąglając zgodnie z zasadami matematycznymi. 

14.5. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej 

ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający 

spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej 

samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w 

terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. 

14.6. Ocena ofert zostanie dokonana oddzielnie dla każdej części zamówienia. 

15. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO 

WYBORZE OFERT W CELU ZAWARCIA UMOWY. 

15.1. Przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, odrębnie na każdą 

część zamówienia Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą 

zobowiązany jest dopełnić następujących formalności: 

1. W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie - przedłożyć kopię 

umowy konsorcjum, 

2. Przedłożyć 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 na wartość nie mniejszą niż: 

a) dla części I: 600 000 PLN,  

b) dla część II: 400 000 PLN. 

3. Wnieść wymagane zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny 

ofertowej brutto. 

16. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

16.1. Zamawiający będzie żądał zabezpieczenia należytego wykonania umowy, które 
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służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w 

wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie, wniesionego odrębnie na każdą część 

zamówienia 

16.2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w 

kilku następujących formach: 

1) pieniądzu; 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- 

kredytowej, 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. 

16.3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości wniesienia zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy w innych formach. 

16.4. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na 

zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 

16.5. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na 

oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w 

pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono 

przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji 

bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy. 

16.6. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy 

zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt. 16.2 SIWZ. Zmiana formy 

zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez 

zmniejszenia jego wysokości. 

16.7. Zwrot zabezpieczenia: 

a) Zamawiający zwraca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania 

zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane. 

b) Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosi 30% 

wysokości zabezpieczenia. 

a) Kwota, o której mowa w literze b, jest zwracana nie później niż w 15. dniu po upływie 

okresu rękojmi za wady. 

b) Pozostałe uregulowania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
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regulują przepisy ustawy Pzp 

17. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO 

TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. 

17.1. Wszelkie istotne dla stron postanowienia zawiera wzór umowy stanowiący 

załącznik nr 6A i 6B do SIWZ stanowiąc jej integralną część 

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 

przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności w niej wymienionych z 

uwzględnieniem podanych we wzorze umowy warunków ich wprowadzenia. 

18. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCY 

W TOKU POSTĘPOWANIA O ZMÓWIENIE PUBLICZNE. 

18.1. 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. 

18.2. 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. 

18.3. 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. 

18.4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 18.2 i 18.3 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. 

18.5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo 

w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.. 

18.6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do 
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wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed 

upływem tego terminu. 

18.7. 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. 

19. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA W 

ART. 67 UST. 1 PKT 7. 

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 

ustawy Prawo zamówień publicznych. 

20. OFERTY WARIANTOWE 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

21. INFORMACJE O WALUTACH OBCYCH 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości prowadzenia rozliczeń w innych walutach niż 

złoty polski. 

22. AUKCJI ELEKTRONICZA. 

1. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji 

elektronicznej. 

2. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej, 

23. ZWROT KOSZTÓW. 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu z zastrzeżeniem 

wyjątków określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych. 

24. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ . 

Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.  

25. WYMAGANIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 29 UST. 4 PZP. 

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

26. INFORMACJA O KLUCZOWYCH CZĘŚCIACH ZAMÓWIENIA 

26.1. Zamawiający nie zastrzega wykonania kluczowych części zamówienia przez 

Wykonawcę. 

26.2. Wykonawca może powierzyć realizację części przedmiotu zamówienia 

podwykonawcom. 

26.3. W przypadku wykonywania przedmiotu zamówienia publicznego z udziałem 

podwykonawców Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie części 
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zamówienia (zakresy), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom- 

wskazanie takie należy określić na formularzu ofertowym. 

26.4 Za działania lub zaniechania podwykonawców Wykonawca odpowiada jak za własne. 

27. KATALOGI ELEKTRONICZNE 

Zamawiający nie wprowadza wymogu ani możliwości złożenia ofert w postaci katalogów 

elektronicznych. 

28. ODWRÓCONA ZASADA OCENY OFERT 

Zamawiający informuje, że stosownie do dyspozycji art. 24aa) ustawy Prawo zamówień 

publicznych najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego 

oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia 

warunki udziału w postępowaniu. 

29. Pozostałe informacje 

29.1. Przedmiotowe zamówienie nie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. 

29.2. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o przedmiotowe zamówienie 

wyłącznie przez Zakłady Pracy Chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub 

działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały 

zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup 

społecznie marginalizowanych, 

29.3. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

29.4. Postępowanie nie jest przeprowadzone przez centralnego zamawiającego, 

29.5. Postępowanie nie jest przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający 

powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania, 

29.6. Postępowanie nie jest przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw 

członkowskich Unii Europejskiej, 

29.7. Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono 

dialogu technicznego. 

29.8. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, 

29.9. Zamawiający nie przewiduje dynamicznego systemu zakupów, 

29.10. Nie przewiduje się unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, w 

przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 

niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na 

sfinansowanie całości lub części zamówieni, 

29.11. Nie Przewiduje się unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli 



36 | S t r o n a 

 
 

 

środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które 

zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie 

zostały mu przyznane. 

29.12. Zamawiający nie ustanawia standardów jakościowych o których mowa w art. 91 

ust.. 

30. ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ. 

Załącznik nr 1A i 1B - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części I i części II. 

Załącznik nr 2 - wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej 

samej grupy kapitałowej. 

Załącznik nr 3 - formularz jednolitego dokumentu w formacie .DOC. 

Załącznik nr 4 - formularz jednolitego dokumentu w formacie .PDF. 

Załącznik nr 5 - Instrukcja wypełniania (wersja wstępna) jednolitego dokumentu. 

Załącznik nr 6A i 6B - wzory umów. 

Załącznik nr 7A i 7B - wzory formularzy ofert. 

Załącznik nr 8 - wzór zobowiązania o oddaniu wykonawcy do dyspozycji niezbędnych 

zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. 

Załącznik nr 9- wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia. 

 

 

SIWZ wraz z załącznikami zatwierdzam: 

 
Nadleśniczy 

mgr inż. Sławomir Piątkowski 
/podpis nieczytelny/ 
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