Ogłoszenie nr 2021/BZP 00135637/01 z dnia 2021-08-03

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Przebudowa drogi leśnej nr 16 w Leśnictwie Chwałowice”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: NADLEŚNICTWO GOŚCIERADÓW
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 830017736
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Gościeradów Folwark 1D
1.5.2.) Miejscowość: Gościeradów Ukazowy
1.5.3.) Kod pocztowy: 23-275
1.5.4.) Województwo: lubelskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL815 - Puławski
1.5.7.) Numer telefonu: 158381174
1.5.8.) Numer faksu: 158381102
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: goscieradow@lublin.lasy.gov.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://goscieradow.lublin.lasy.gov.pl/
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Przebudowa drogi leśnej nr 16 w Leśnictwie Chwałowice”
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-63e9f329-f441-11eb-b885-f28f91688073
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00135637/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-08-03 15:02
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2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00126680/01/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Przebudowa drogi leśnej nr 16 w Leśnictwie Chwałowice
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_lublin/nadl_goscieradow/zamowienia_publiczne
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między
Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/,
ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej z zastrzeżeniem, że złożenie oferty
następuje wyłącznie przy użyciu miniPortalu za pośrednictwem ePUAP
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.
Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu
https://miniportal.uzp.gov.pl/ , ePUAPu ttps://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej, z
zastrzeżeniem, że złożenie oferty następuje wyłącznie przy użyciu miniPortalu.
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do
formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do formularza do komunikacji.
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 miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.
4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia,
zmiany, wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
5. Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania na ePUAP. Za datę przekazania
wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii
dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na adres poczty
elektronicznej Zamawiającego wskazany w pkt 10.2.
6. Identyfikator postępowania generowany przez miniPortal (ID postępowania) dla niniejszego
postępowania o udzielenie zamówienia stanowi załącznik nr 12 do SWZ . Dane postępowania można
wyszukać również na Liście wszystkich postępowań klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze
strony głównej z zakładki Postępowania na miniPortalu.
7. Ofertę, sporządza się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej
opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
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elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust 1-3
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) (Dz. U. UE L z 2016 r. Nr 119 poz. 1 i z 2018 r. Nr 127 poz. 2), zwanym dalej „RODO”
informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Nadleśnictwo Gościeradów, Gościeradów
Folwark 1D, 23-275 Gościeradów, zwany dalej Administratorem, tel.: 15-838 11 74 , e-mail:
goscieradow@lublin.lasy.gov.pl;
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych mogą Państwo kontaktować się pod
adresem e-mail lub telefonem wskazanym w pkt 1.;
3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu przeprowadzenia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa drogi leśnej nr 16 w Leśnictwie
Chwałowice” SA.270.12.2021, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na roboty
budowlane na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn.zm.).;
4. Dane osobowe mogą zostać przekazane / powierzone osobom lub podmiotom, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania przetargowego w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), dalej
„ustawa PZP” oraz podmiotom, które na mocy obowiązujących przepisów prawa mogą dokonywać
oceny, weryfikacji i kontroli prowadzonego postępowania i realizacji zadania, w tym w szczególności
dokumentacji związanej z pozyskiwaniem środków finansowych pochodzących z budżetu państwa i
Unii Europejskiej;
5. Dane osobowe nie będą przekazywane poza teren Polski / UE / Europejskiego Obszaru
Gospodarczego;
6. Administrator ma obowiązek przechowywać dane osobowe nie dłużej niż w terminach
przewidzianych prawem dla przedawnienia roszczeń oraz przez okres wynikający z Zarządzenia 74
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie jednolitego
rzeczowego wykazu akt Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.;
7. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach
ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, a
konsekwencje ich niepodania wynikają z ustawy PZP;
8. W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, o
którym mowa w art. 22 RODO;
9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: a) dostępu do danych na podstawie art. 15 RODO; b)
sprostowania danych zgodnie z zapisami art. 16 RODO; c) żądania ograniczenia przetwarzania danych
osobowych na podstawie art. 18 RODO z wyjątkiem przechowywania, w celu zapewnienia korzystania
ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na
ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego; − prawo do
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
10. Osoba, której dane dotyczą nie ma prawa do:
a) usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. B, d i e RODO;
b) przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 RODO, gdyż podstawą
przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
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4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: SA.270.12.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z zadaniem pod nazwą: „Przebudowa
drogi leśnej nr 16 w Leśnictwie Chwałowice”: na odcinku ok. 4,525 km etap I: 4+525 – 2+925 m
(1600m), etap II: 2+925 – 0,000. Zakres rzeczowy robót obejmuje przebudowę drogi leśnej,
wewnętrznej położonej w leśnictwie Chwałowice. Szerokość istniejącej nawierzchni jest
nieregularna i wynosi 3 do 3,5m. Orientacyjna powierzchnia planowanej przebudowy wyniesie
około 2,7 ha. W pasie drogi leśnej nie zinwentaryzowano sieci infrastruktury podziemnej jak i
naziemnej. Projektem zagospodarowania objęto istniejący ślad drogi oraz miejscami - teren
znajdujący się w pobliskim sąsiedztwie w przypadku korekty istniejącego przebiegu oraz w
przypadku lokalizacji mijanek i zjazdów na drogi boczne wymaganych przepisami pożarowymi.
W ramach projektowanej przebudowy powstanie pas jezdny o szerokości 3,5m z obustronnymi
poboczami gruntowymi (mieszanka piasek + kruszywo) o szerokości 0,75m, mijankami i
zjazdami na drogi boczne. Prace budowlane obejmują:
- usunięcie zalegającego humusu z drogi i w bezpośrednim sąsiedztwie drogi,
- karczowanie pni koparką wraz z wywozem i zagospodarowaniem,
- mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża (istniejącej konstrukcji drogi) wraz z korektą
sytuacyjno-wysokościową,
- wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-63mm grubości 25cm,
- wykonanie warstwy nawierzchni z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm grubości 10cm,
- remont przepustów poprzez wymianę części przelotowych i wykonanie obrukowań wlotów i
wylotów,
- oczyszczenie skarp, poboczy z istniejących zarośli oraz istniejącego drzewostanu,
- wykonanie zjazdów na drogi boczne oraz wymaganych przepisami mijanek o konstrukcji jak
droga główna,
- wykonanie poboczy z mieszanki minerałów (piasek + kruszywo),
- wykonanie nasypów i wykopów
Materiały oraz elementy prefabrykowane winny posiadać atesty techniczne oraz odpowiadać
ustaleniom odnośnych norm. Roboty budowlane powinny być prowadzone przez osobę
posiadającą uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i
wykonane zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanomontażowych. Wszystkie roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w
szczególności wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.
2020 poz. 1333 ) normami, warunkami technicznymi i sztuką budowlaną, przepisami
dotyczącymi bhp przy wykonywaniu robót budowlanych tj. Rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47 poz. 401), przepisami ppoż. oraz zgodnie z
poleceniami inspektora nadzoru. Zamawiający zastrzega sobie prawo w roku 2021 do
zwiększenia zakresu robót etapu I z jednoczesnym ograniczeniem zakresu robót etapu II w roku
2022. Zwiększenie obejmować będzie wykonanie odcinka drogi o długości nie większej niż
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1000,00 m w terminie do dnia 15.11.2021 r. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o
zwiększeniu zakresu robót do dnia 15.10.2021r. Dodatkowy odcinek drogi winien być wykonany
w pełnym zakresie. Rozliczenie wyżej wymienionych robót odbędzie się w oparciu o stawki
jednostkowe przyjęte z kosztorysu ofertowego, a ilości z wykonanych robót wynikających z
obmiaru.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45111213-4 - Roboty w zakresie oczyszczania terenu
45232452-5 - Roboty odwadniające
45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Tak
4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty
budowlane: Zamawiający informuje, że w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego
przewiduje możliwość udzielenia dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych zamówienia
polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7
ustawy PZP o wartości nie większej niż 50% wartości zamówienia podstawowego.
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
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5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4
Art. 109 ust. 1 pkt 5
Art. 109 ust. 1 pkt 7
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

I. O wykonanie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na
zasadach określonych w Rozdziale 6 SWZ oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, o
których mowa w art. 112 ust. 2 ustawy PZP dotyczące:
1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie precyzuje w tym
zakresie żadnych wymagań, ponieważ przepisy prawa nie nakładają obowiązku posiadania
uprawnień do wykonywania działalności natomiast uprawnienia do wykonywania czynności
zostaną opisane łącznie z
warunkami dotyczącymi osób zdolnych do wykonywana zamówienia;
2. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań,
ponieważ przepisy prawa nie nakładają obowiązku posiadania uprawnień do wykonywania
działalności, natomiast uprawnienia do wykonywania czynności zostaną opisane łącznie z
warunkami dotyczącymi osób zdolnych do wykonania zamówienia;.
3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej – warunek ten będzie spełniony jeżeli Wykonawca
wykaże, że: - posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie niższą niż 1 200
000,00 zł
4. zdolności technicznej lub zawodowej:
a) w zakresie doświadczenia - Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli- Wykonawca
wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał w sposób należyty, co najmniej 2
roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia
(przez robotę budowlaną rozumie się wykonywanie prac na podstawie umowy, polegające na
budowie i/lub przebudowie i/lub remoncie dróg) o wartości nie mniejszej niż 1 100 000zł (brutto)
każda;
b) w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia -Zamawiający uzna
warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się dysponowaniem co najmniej kierownikiem
budowy posiadającym ważne uprawnienia w specjalności drogowej. Zamawiający w zakresie
uprawnień budowlanych dopuszcza odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw
Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem art.
12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333 z późn zm.) oraz
ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich
Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020r., poz. 220 z późn. zm).
5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie na zasadach określonych w art. 58
ustawy PZP, wykonawcy muszą łącznie wykazać spełnienie warunków uczestnictwa, o których
mowa w pkt 1.3 – 1.4 powyżej. Żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania. Oświadczenie o którym mowa –
załącznik nr 2 do SWZ, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia.
II. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w
stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, polegać na
zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że będzie
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dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia przedstawiając wraz z ofertą
obowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
realizacji zamówienia.
III. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności zawodowe,
pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz
zbada, czy nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust.1
pkt 1, 4,5 i 109 ust 1 pkt 1, 4, 5 i 7 ustawy PZP.
IV. W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub oświadczenia,
Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty
budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
V. Warunki opisane powyżej i opis sposobu dokonania oceny ich spełniania, mają na celu
zweryfikowanie zdolności Wykonawcy do należytego wykonania udzielanego zamówienia.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca przystępujący do postępowania zobowiązany jest do wniesienia wadium w
wysokości 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy 00/100 zł). Wadium musi być wniesione
przed upływem terminu składania ofert. tj. do dni 18.08.2021r. godz. 12:00 i utrzymywane
nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania z ofertą, z wyjątkiem przypadków , o których
mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 PZP.
2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn.:
Dz.U. z 2020 r. poz. 299).
3. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, ustaloną kwotę należy wpłacić przelewem na
rachunek bankowy Zamawiającego:
Bank: BOŚ SA Centrum Biznesowe Lublin Nr rachunku: 89 1540 1144 2114 0662 6591 0001
Tytuł przelewu: „Przebudowa drogi leśnej nr 16 w Leśnictwie Chwałowice”Wniesienie wadium w
pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli znajdzie się na rachunku bankowym zamawiającego przed
upływem terminu składania ofert. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na
rachunku bankowym.
4. Z treści wadium wnoszonego w formie: gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub
poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości powinno wynikać
bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie
związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w
okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 PZP.
5. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt 2. ppkt 2) - 4)
należy przekazać Zamawiającemu wraz z Ofertą w oryginale w postaci elektronicznej tj.
opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia.
Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą. Oferta Wykonawcy, który
nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy, lub nie będzie utrzymywał
wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w
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przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 PZP zostanie odrzucona z postępowania na
podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 PZP.
6. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy:
1)nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego),
gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających
gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib,
2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem – określenie
przedmiotu zamówienia
3) kwotę gwarancji/poręczenia,
4) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty
gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach
określonych w art. 98 ust. 6 PZP.
7. Zamawiający zwraca wadium na zasadach uregulowanych w art. 98 ust. 1 - 5 PZP.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:

W przypadku oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
(konsorcjum):
1) w formularzu oferty należy wskazać firmy (nazwy) wszystkich Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia;
2) oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Osoba podpisująca ofertę musi posiadać
umocowanie prawne do reprezentacji. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa
załączonego do oferty – treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania;
3) oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 PZP, tj. oświadczenie o spełnieniu warunków
udziału w postępowaniu oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (wg wzoru
stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ) składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te
potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu w
zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
Oświadczenia wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o których
mowa wyżej powinny zostać złożone wraz z ofertą pod rygorem nieważności, w formie
elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym.
4) dokumenty, o których mowa w pkt 9.3. obowiązany będzie złożyć każdy z wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
5) wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą ponosić
odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy;
6) 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;
7) 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.
8) Zamawiający informuje o treści przepisu art. 117 ust. 3 PZP, zgodnie z którym w odniesieniu
do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia
wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach
tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są
wymagane. W związku z powyższym Wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty
podmiotowy środek dowodowy w postaci oświadczenia, z którego wynika, które roboty
budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
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Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Postanowienia umowy zawarto we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 10 do SWZ
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-08-18 12:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia,
zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.
Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na
miniPortalu, w szczegółach danego postępowania.
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-08-18 12:15
8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-09-16

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE
Zamawiający informuje, że na terenie leśnictwa Brzoza, Antoniów, Nowiny, gdzie będą
remontowane drogi znajduje się Ośrodek Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych – Dęba,
poligon Lipa. W związku z tym, Wykonawca jest zobowiązany bezwzględnie przestrzegać i
stosować się do zasad bezpieczeństwa obowiązujących na terenie obiektów wojskowopoligonowych. Informacja zgodnie z ust.3 pkt. 3.18 SWZ
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