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Nadleśnictwo Głogów

Specyfikacja Warunków Zamówienia

Nr postępowania: SA.270.43.2022

Tryb postępowania: tryb podstawowy, bez negocjacji

Dostawa

Podstawa prawna: art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U. z 2022 r. poz. 1710)

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

„Dostawa betonowych płyt drogowych do Nadleśnictwa Głogów w 2022 roku”.

Treść Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej SWZ, wraz z załącznikami zamieszczono na 
stronie internetowej Zamawiającego: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_glogow

 

Maciej Gaweł
Zastępca Nadleśniczego

(podpisano elektronicznie)

https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_glogow
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1. DANE ADRESOWE ZAMAWIAJĄCEGO

1. Zamawiający:

Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe 

Nadleśnictwo Głogów, reprezentowane przez Piotra Brewczyńskiego - Nadleśniczego

Siedziba Nadleśnictwa: 36-060 Głogów Małopolski, ul. Fabryczna 57  

(dalej: „Zamawiający”) zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonym w trybie podstawowym, zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej 
specyfikacji warunków zamówienia (dalej: „SWZ” lub „specyfikacja”).

2. Dane kontaktowe:
Numer telefonu: 17 851 74 28, 606 439 364

Adres poczty elektronicznej (e-mail): glogow@krosno.lasy.gov.pl 

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_glogow

Adres strony internetowej:

https://glogow.krosno.lasy.gov.pl/nadlesnictwo

Adres profilu nabywcy:

https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_glogow

Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne 
dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: 
https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_glogow

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy 
z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710, dalej: 
„ustawa” lub „Pzp”) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy, w trybie podstawowym, o którym 
mowa w art. 275 pkt 1 ustawy Pzp, w którym w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu oferty 
mogą składać wszyscy zainteresowani Wykonawcy, a następnie Zamawiający wybiera 
najkorzystniejszą ofertę bez przeprowadzenia negocjacji.

2. W sprawach nieuregulowanych ustawą zastosowanie znajdują przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 
1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740, 2320) zwanej dalej „Kodeksem cywilnym” 
lub „KC” 

3. Postępowanie na przedmiotowe dostawy prowadzone jest z uwzględnieniem przepisów 
właściwych dla zamówień klasycznych o wartości mniejszej niż progi unijne określone 
w przepisach wskazanych w art. 3 ust. 1 ustawy Pzp.

4. Postępowanie zostanie sfinansowane z środków własnych Zamawiającego.

5. Postępowanie, którego dotyczy niniejsza SWZ, oznaczone jest znakiem: SA.270.43.2022 
Wykonawcy zobowiązani są do powoływania się na podane oznaczenie we wszelkich kontaktach 
z Zamawiającym.
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6. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia i inne 
dokumenty sporządzane w postępowaniu, jak również umowa w sprawie zamówienia 
publicznego, sporządzone będą w języku polskim.

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ WYMAGANIA DOTYCZĄCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia.

1. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: „Dostawa betonowych płyt drogowych do 
Nadleśnictwa Głogów w 2022 roku”. 

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został opisany w załączniku nr 2 do SWZ (opis 
przedmiotu zamówienia).

2.  Lokalizacja: Teren Nadleśnictwa Głogów – szczegółowe określenie miejsc wykonania dostawy 
znajduje się w załączniku nr 2 do SWZ (opis przedmiotu zamówienia)

3.  Rodzaj zamówienia - Dostawa. Oznaczenie według Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 

44000000-0 – Konstrukcje i materiały budowalne; wyroby pomocnicze dla budownictwa,

44171000-9 Płyty budowlane,

44113800-3 – Materiały do układania nawierzchni drogowych.

4. Zamawiający zastrzega obowiązek samodzielnego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań 
dotyczących przedmiotu zamówienia, bez udziału podwykonawców.

5.  Wykonawca zrealizuje przedmiot zmówienia przy użyciu materiałów własnych.

6. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień podobnych, o których mowa w art. 214 
ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp. Szczegółowe informacje zawarte zostały w rozdziale 19 SWZ.

4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w terminie: od dnia podpisania 
umowy do 15 grudnia 2022 r. 

2. Zamawiający dokona protokolarnego odbioru dostaw nie później niż 5 dni roboczych od dnia 
zawiadomienia Zamawiającego o wykonaniu zamówienia.

5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu.

6. PODSTAWY WYKLUCZENIA

1. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, wobec którego zachodzą obligatoryjne 
przesłanki wykluczenia określone w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, to jest Wykonawcę:

1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: (art. 108 ust. 1 pkt 1 

https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/materialy-do-ukladania-nawierzchni-drogowych-5860


4

ustawy Pzp)

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie 
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,

c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy 
z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a 
Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia 
przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa 
w art. 299 Kodeksu karnego,

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub 
mające na celu popełnienie tego przestępstwa,

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 
ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy 
cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
(Dz.U. poz. 769),

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, 
przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo 
przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, 
lub przestępstwo skarbowe,

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

– lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;

2) 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 1; (art. 108 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp)

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną 
o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub 
zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków 
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert 
dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub 
zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty 
tych należności; (art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp)

4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; (art. 108 
ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp)

5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca 
zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, 
w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty 
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częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że 
przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie; (art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp)

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 ustawy Pzp, doszło do zakłócenia 
konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, 
który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym 
zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie 
wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. (art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy 
Pzp)

2. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5, 
jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki:

1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, 
wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie 
pieniężne;

2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim 
nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie 
współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub 
zamawiającym;

3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania 
dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności:

a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe 
postępowanie wykonawcy,

b) zreorganizował personel,

c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,

d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, 
wewnętrznych regulacji lub standardów,

e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za 
nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.

3. Zamawiający oceni, czy podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 2 wyżej, są 
wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu 
Wykonawcy. Jeżeli podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 2 wyżej, nie są 
wystarczające do wykazania jego rzetelności, Zamawiający wykluczy Wykonawcę.

4. Wykluczenie Wykonawcy nastąpi zgodnie z art. 111 ustawy Pzp.

5. Wykonawca zaangażowany w przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia podlega 
wykluczeniu z tego postępowania wyłącznie w przypadku, gdy spowodowane tym 
zaangażowaniem zakłócenie konkurencji nie może być wyeliminowane w inny sposób niż przez 
wykluczenie Wykonawcy z udziału w tym postępowaniu. Przed wykluczeniem Wykonawcy 
Zamawiający zapewni temu Wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego zaangażowanie 
w przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji.

6. Zamawiający w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału 
w postępowaniu, może zamiast podmiotowych środków dowodowych, o których mowa 
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w rozdziale 7 pkt 4 ppkt 2) SWZ, żądać oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji 
zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp.

7. Zamawiający może żądać od wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub 
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na 
zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, przedstawienia podmiotowych środków 
dowodowych, o których mowa w rozdziale 7 pkt 4 ppkt 2) SWZ, dotyczących tych podmiotów, 
potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania. 

8. Zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia podmiotowych środków dowodowych 
o których mowa w rozdziale 7 pkt 4 ppkt 2) SWZ, dotyczących podwykonawców niebędących 
podmiotami udostępniającymi zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, 
potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podwykonawców podstawy wykluczenia 
z postępowania.

9. W oparciu o art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 
narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835), w celu przeciwdziałania wspieraniu agresji Federacji 
Rosyjskiej na Ukrainę rozpoczętej w dniu 24 lutego 2022 r., wobec osób i podmiotów wpisanych 
na listę, o której mowa w art. 2 tej ustawy albo zamieszczonych w wykazach określonych 
w rozporządzeniu nr 765/2006 dotyczącym środków ograniczających w związku z sytuacją na 
Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, 
z późn. zm.) lub rozporządzeniu nr 269/2014 w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do 
działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i nie-zależność Ukrainy lub im 
zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm.), stosuje się sankcje polegające na 
tym, że z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawcę:

9.1. wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 
albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej 
o zastosowaniu wykluczenia z postępowania;

9.2. którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. 
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2022 r. poz. 593 i 655) 
jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 
269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 
2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej 
o zastosowaniu wykluczenia z postępowania;

9.3. którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. 
o rachunkowości (Dz.U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach 
określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub 
będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na 
podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu wykluczenia 
z postępowania.

9.4. Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych w pkt 9.

9.5. W przypadku Wykonawcy wykluczonego na podstawie pkt 9. Zamawiający odrzuca ofertę takiego 
Wykonawcy.
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7. INFORMACJE O PODMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH I INNYCH DOKUMENTACH 
I OŚWIADCZENIACH

1. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa 
w rozdziale 6 ust. 1. Wykonawca będzie obowiązany przedstawić Zamawiającemu następujące 
oświadczenia (w terminach wskazanych w niniejszej SWZ)

a) oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (załącznik nr 4 
do SWZ) – oświadczenie należy złożyć wraz z ofertą. Oświadczenie Wykonawca sporządza, pod 
rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem 
zaufanym lub podpisem osobistym;

b) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP, o braku przynależności do tej 
samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 
konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który 
złożył odrębną ofertę, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej 
wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od 
innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - (wzór oświadczenia 
Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP o przynależności lub braku przynależności do 
tej grupy kapitałowej stanowi załącznik nr 5 do SWZ) – oświadczenie składa Wykonawca, 
którego oferta została najwyżej oceniona, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania 
do złożenia oświadczenia, w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej 
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym;

2. W przypadku oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
(konsorcjum):

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

b) oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Osoba podpisująca ofertę musi posiadać 
umocowanie prawne do reprezentacji. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa 
załączonego do oferty – treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres 
umocowania, pełnomocnictwo należy złożyć w formie elektronicznej lub postaci 
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym;

c) oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (załącznik nr 4 
do SWZ) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 
Oświadczenia składane przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia powinny zostać złożone wraz z ofertą, pod rygorem nieważności, w formie 
elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem 
osobistym;

d) oświadczenie w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP, o braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i 
konsumentów (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył 
odrębną ofertę, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z 
dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od 
innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - (wzór oświadczenia w 
zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP o przynależności lub braku przynależności do tej grupy 
kapitałowej stanowi załącznik nr 5 do SWZ) – oświadczenie składa każdy z Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w terminie nie krótszym niż 5 dni od 
dnia wezwania do złożenia oświadczenia, w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej 
opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym;

e) wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą ponosić 
odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy;
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f) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wyznaczą spośród siebie 
Wykonawcę kierującego (lidera), upoważnionego do zaciągania zobowiązań, otrzymywania 
poleceń oraz instrukcji dla i w imieniu każdego, jak też dla wszystkich partnerów;

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

3. Zamawiający nie wymaga od Wykonawców przedłożenia przedmiotowych środków 
dowodowych.

8. INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym w szczególności składanie oferty, 
oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się wyłącznie przy 
użyciu platformy zakupowej adres: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_glogow.

2. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest p. Jakub Ziaja

3. We wszelkiej korespondencji Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem postępowania 
wskazanym w SWZ.

4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, 
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy użyciu 
platformy zakupowej opisane zostały w Regulaminie dla wykonawców platformazakupowa.pl.

5. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z platformy zakupowej to: 
przeglądarka internetowa Internet Explorer, Chrome, FireFox w najnowszej dostępnej wersji, z 
włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o 
przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Platforma zakupowa jest zoptymalizowana dla minimalnej 
rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli.

6. Występuje limit objętości plików lub spakowanych folderów w zakresie całej oferty lub wniosku 
do 150 MB, przy maksymalnej licznie 10 plików lub spakowanych folderów.

7. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń 
lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę 
ich przekazania w systemie.

8. Czas wyświetlany na platformie zakupowej (www.platformazakupowa.pl) synchronizuje się 
automatycznie z serwerem Głównego Urzędu Miar.

9. Ofertę oraz oświadczenia składane w postępowaniu sporządza się, pod rygorem nieważności, w 
formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem 
osobistym. Zgodnie z art. 78¹ Kodeksu cywilnego do zachowania elektronicznej formy czynności 
prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

10. Złożenie oferty:
a) Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem platformy zakupowej adres: 

https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_glogow korzystając z sekcji Formularz, służącej do 
złożenia oferty;

b) oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w 
formacie danych określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. 
w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów 
publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla 

http://www.platformazakupowa.pl/
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systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247) i podpisana kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Zamawiający 
rekomenduje złożenie oferty w formacie .pdf i podpisanie jej kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym w formacie .pades, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym;

c) wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako 
tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z 
jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” 
a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku 
archiwum (ZIP);

d) Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za 
pośrednictwem Formularza, służącego do złożenia oferty;

e) Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany 
ani wycofać złożonej oferty.

11. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

12. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia treści SWZ.
13. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. 

Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni 
przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ 
wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert.

14. Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w ust. 13 niniejszego 
rozdziału, przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich 
zainteresowanych Wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania 
i złożenia ofert.

15. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie 
treści SWZ, o którym mowa w ust. 13 niniejszego rozdziału. W przypadku gdy wniosek 
o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w ust. 13 niniejszego rozdziału, 
Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu 
składania ofert.

16. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania (https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_glogow)

17. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, przed upływem terminu składania ofert, 
zmienić treść SWZ. Dokonaną zmianę treści SWZ Zamawiający udostępni na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania.

18. W przypadku gdy zmiana treści SWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, 
Zamawiający zamieści w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

19. W przypadku gdy zmiany treści SWZ są istotne dla sporządzenia oferty lub wymagają od 
wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą SWZ i przygotowanie ofert, 
Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny na zapoznanie się ze zmianą SWZ 
i przygotowanie oferty.

9. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

10. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Wykonawca będzie związany ofertą do upływu następującego terminu: 28. 10. 2022 r., jednak nie 

https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_glogow
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dłużej niż 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu 
związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert. 

2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania 
ofertą określonego w ust. 1, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się 
jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany 
przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni. 

3. Przedłużenie terminu związania ofertą wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego 
oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. 

11. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

1. Oferta musi być sporządzona, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci 
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Oferta musi być 
sporządzona w języku polskim, podpisana przez osobę upoważnioną.

2. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

3. Wykonawcy złożą ofertę zgodnie ze wszystkimi wymaganiami określonymi w SWZ.
4. W terminie składania ofert określonym w rozdziale 12 ust. ust. 1 SWZ Wykonawca zobowiązany 

jest złożyć Zamawiającemu Ofertę zawierającą:
a) formularz Oferty (sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ) sporządzony, 

pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej 
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym;

b) oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (załącznik nr 4 
do SWZ) sporządzone, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub postaci 
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym;

c) oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (załącznik nr 4 do SWZ) dla 
każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w przypadku 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; sporządzone, pod rygorem 
nieważności, w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem 
zaufanym lub podpisem osobistym;

d) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania 
Wykonawcy, sporządzone, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub postaci 
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (składane – o ile 
dotyczy);

e) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie dla pełnomocnika 
ustanowionego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do 
reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego, jeżeli ofertę składają Wykonawcy wspólnie 
ubiegający się o udzielenie zamówienia, sporządzone pod rygorem nieważności, w formie 
elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem 
osobistym (składane – o ile dotyczy);. 

5. Dokumenty składane wraz z ofertą, w tym pełnomocnictwa powinny zostać sporządzone 
w sposób określony w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. 
w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla 
dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. poz. 2452).

6. Zamawiający nie ujawnia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 
11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2020 r. 
poz. 1913), jeżeli Wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą być 
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one udostępnione oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 
Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 PZP.

Jeżeli Wykonawca składa wraz z ofertą informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, to 
wówczas informacje te muszą być wyodrębnione w formie osobnego pliku i złożone zgodnie 
z zasadami opisanymi w rozdziale 8 ust. 10 pkt c) SWZ. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności 
za niezgodne z SWZ przygotowanie w/w pliku przez Wykonawcę. Stosowne zastrzeżenie 
Wykonawca winien złożyć na formularzu Oferty (załącznik 1 do SWZ) oraz powinien wykazać, że 
zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. W przeciwnym razie cała Oferta 
zostanie ujawniona na wniosek każdej zainteresowanej osoby.

7. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa, w rozumieniu ww. 
ustawy, skutkować będzie ich odtajnieniem przez Zamawiającego.

8. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty 
przed terminem składania ofert. Zmiana oferty musi zostać sporządzona zgodnie z zasadami 
opisami w rozdziale 8 ust. 10 pkt d) SWZ.

9. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę. Wycofanie oferty 
musi zostać dokonane zgodnie z zasadami opisanymi w rozdziale 8 ust. 10 pkt d) i e) SWZ.

10. W przypadku nieprawidłowego złożenia oferty, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe 
jej przesłanie lub przedterminowe otwarcie. Oferta taka nie weźmie udziału w postępowaniu.

11. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

12. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej adres: 
https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_glogow , do dnia 29. 09. 2022 do godz. 10:00.

2. Oferty złożone po terminie wskazanym w ust. 1 zostaną odrzucone.

3. Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, tj. w dniu 29. 09. 2022 r. 
o godz. 10:30.

4. Jeżeli otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku awarii tego 
systemu, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez 
Zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.

5. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_glogow .

6. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

7. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający udostępni w sekcji „Komunikaty” na stronie 
internetowej prowadzonego postępowania https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_glogow 
informacje o:

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności 
gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte; 

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 
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13. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. Cena oferty brutto musi obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu 
zamówienia, warunkami stawianymi przez Zamawiającego oraz ewentualne ryzyko wynikające 
z okoliczności, które można było przewidzieć w terminie opracowywania oferty do czasu jej 
złożenia.

2. Cena oferty musi być podana w złotych polskich (PLN) cyfrowo (z dokładnością do dwóch miejsc 
po przecinku) i słownie, z wyodrębnieniem podatku VAT wg formularza oferty (wzór stanowi 
załącznik nr 1 do SWZ). Cena oferty może być tylko jedna.

3. Cena oferty winna być ustalona w oparciu o kalkulacje cenową oferty Wykonawcy przesłaną wraz 
z uzupełnionym formularzem ofertowym.

4. Wykonawca, składając ofertę, obowiązany jest poinformować Zamawiającego, czy wybór oferty 
będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami 
o podatku od towarów i usług, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub 
świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz ich wartość bez kwoty podatku, a także 
wskazując stawkę podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała 
zastosowanie. Brak wskazania w formularzu Oferty (załącznik nr 1 SWZ) informacji czy wybór 
oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie 
z przepisami o podatku od towarów i usług będzie uznawane jako informacja, że wybór oferty 
wykonawcy nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego 
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.

5. Suma wartości wszystkich pozycji w kosztorysie ofertowym stanowić będzie cenę oferty netto (bez 
podatku VAT). W cenie oferty brutto należy uwzględnić podatek VAT (cena ofertowa brutto 
przedmiotu zamówienia = suma cen netto + podatek VAT).

6. Zamawiający informuje, że poprawi oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe 
z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające 
na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści 
oferty - zgodnie z art. 223 ust. 2 ustawy Pzp. 

7. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały 
w postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego (wzór umowy stanowi załącznik 
nr 3 do SWZ).

14. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY 
OFERT 

1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, Zamawiający kierować się będzie 
następującymi kryteriami: 

- Cena - 80%

- Termin wykonania zamówienia - 20%

2. W ramach każdego z powyższych kryteriów można otrzymać łącznie maksymalnie 100 pkt, co po 
przeliczeniu przez odpowiednia wagę procentową oznacza, że w kryterium „Cena” można 
otrzymać maksymalnie 80 pkt, natomiast w kryterium „Termin wykonania zamówienia” można 
otrzymać maksymalnie 20 pkt.

3. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu. Ocena ofert będzie się 
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odbywać według zasad opisanych w ust. 4 poniżej.

4. Oferty będą oceniane wg następującego wzoru:

1) W ramach kryterium „Cena” oceniana będzie cena łączna brutto podana w formularzu oferty. 
Ocena ofert w tym kryterium zostanie dokonana przy zastosowaniu poniższego wzoru: 

Cmin
C = ------------------ x 80 %

Co

gdzie:
C – liczba punktów w ramach kryterium „Cena”
Cmin - najniższa cena spośród ofert ocenianych
Co - cena oferty ocenianej 

2) W ramach kryterium „Termin wykonania zamówienia” oceniana będzie deklaracja złożona 
przez Wykonawcę w ofercie. W kryterium tym oferta może uzyskać maksymalnie 40 pkt. 
Zamawiający przyzna punkty zgodnie z punktacją określoną w tabeli poniżej: 

Termin wykonania zamówienia 
(od dnia podpisania umowy)

Liczba punktów

do 3 tygodni 20

do 4 tygodni 15

do 5 tygodni 10

Do 6 tygodni 5

Powyżej 6 tygodni 0

5. Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów 
wyliczoną zgodnie ze wzorem: 

O = C + T

Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów.

6. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

7. Suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria oceny stanowić będzie końcową ocenę danej 
oferty.

9. Jeżeli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 
będą przedstawiać taki sam bilans „Ceny” i „Termin wykonania zamówienia”, Zamawiający 
wybierze spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o wyższej 
wadze. Jeżeli oferty otrzymają taką samą ocenę w kryterium o wyższej wadze, Zamawiający 
wybierze ofertę z najniższą ceną. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty w opisany 
powyżej sposób, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia 
w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.
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10. Ocenie oferty podlegać będą kryteria sumarycznie dla dwóch zakresów zamówienia, tj. zakresu 
podstawowego oraz opcjonalnego.

15. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY 
W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z art. 253 ustawy Pzp, Zamawiający 
przekaże informacje równocześnie wszystkim Wykonawcom oraz opublikuje je na stronie 
internetowej prowadzonego postępowania.

2. Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, 
o miejscu i terminie podpisania umowy.

3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może dokonać ponownego badania 
i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców oraz wybrać 
najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie.

4. Do formalności, jakie powinny zostać dopełnione przez Wykonawcę, którego ofertę wybrano, 
w celu zawarcia umowy (w formie pisemnej, pod rygorem nieważności) należą:

1) wskazanie osób umocowanych do zawarcia umowy oraz złożenie oryginałów pełnomocnictw 
lub poświadczonych notarialnie za zgodność z oryginałem kopii pełnomocnictw, lub 
sporządzonych przez notariusza odpisów, lub wyciągów z pełnomocnictw, lub kopii 
pełnomocnictw poświadczonych za zgodność z oryginałem przez mocodawcę – o ile do 
zawarcia umowy przez wskazaną osobę wymagane będzie pełnomocnictwo;

2) dostarczenie Zamawiającemu potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
regulującej współpracę podmiotów składających wspólną ofertę – dotyczy Wykonawców, 
którzy wspólnie uzyskali zamówienie;

Niedopełnienie wskazanych formalności będzie traktowane jako uchylanie się przez Wykonawcę 
od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

16. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

17. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓRE 
ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI TEJ UMOWY

1. Zamawiający wymaga zawarcia umowy według wzoru, stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ.

2. Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty Wykonawcy. 

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiany mogą być wprowadzone 
w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z wymienionych we wzorze umowy (załącznik nr 3 
do SWZ) okoliczności oraz gdy zostaną uwzględnione, opisane w niej warunki wprowadzenia tych 
zmian.
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18. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY

1. Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz 
poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy 
Pzp przysługują środki ochrony prawnej, o których mowa w Dziale IX Środki ochrony prawnej 
ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia 
oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której 
mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. Środkami ochrony prawnej są: odwołanie oraz skarga do Sądu Okręgowego w Warszawie.

4. Pisma w postępowaniu odwoławczym wnosi się w formie pisemnej albo w formie elektronicznej 
albo w postaci elektronicznej, z tym że odwołanie i przystąpienie do postępowania 
odwoławczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagają opatrzenia podpisem zaufanym. 
Pisma w formie pisemnej wnosi się za pośrednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu 
ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca, 
a pisma w postaci elektronicznej wnosi się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

5. Pełnomocnikiem może być adwokat lub radca prawny, a ponadto osoba sprawująca zarząd 
majątkiem lub interesami strony lub uczestnika postępowania oraz osoba pozostająca ze stroną 
lub uczestnikiem postępowania w stosunku zlecenia, jeżeli przedmiot sprawy wchodzi w zakres 
tego zlecenia. Pełnomocnikiem osoby prawnej, przedsiębiorcy, w tym nieposiadającego 
osobowości prawnej, lub jednostki nieposiadającej osobowości prawnej może być również 
pracownik tej jednostki.

6. Odwołanie przysługuje na: 

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był 
obowiązany na podstawie ustawy; 

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, mimo że Zamawiający 
był do tego obowiązany.

7. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

8. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo 
postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, 
przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego 
treścią przed upływem tego terminu.

9. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu 
do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed 
upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

10. Odwołanie powinno zawierać w szczególności: wskazanie czynności lub zaniechania czynności 
zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp; zwięzłe przedstawienie 
zarzutów; żądanie co do sposobu rozstrzygnięcia odwołania; wskazanie okoliczności faktycznych 
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i prawnych uzasadniających wniesienie odwołania oraz dowodów na poparcie przytoczonych 
okoliczności.

11. Odwołanie wnosi się: 

1) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego 
wniesienia - jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej, albo 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego 
stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli informacja została przekazana w inny sposób. 

2) odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub 
wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia 
ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub dokumentów zamówienia na stronie 
internetowej.

3) Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 1 i 2 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, 
w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość 
o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

12. Szczegółowe kwestie dotyczące postępowania odwoławczego zostały uregulowane w art. 506 - 
578 ustawy Pzp.

13. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa 
w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje 
skarga do sądu. 

14. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie (sądu zamówień publicznych).

15. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia 
Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesyłając 
jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora 
wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe jest 
równoznaczne z jej wniesieniem. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania 
odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

16. Szczegółowe kwestie dotyczące postępowania skargowego zostały uregulowane zostały w art. 579 
- 590 ustawy Pzp.

19. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA 
W ART. 214 UST. 1 PKT 8 USTAWY PZP

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8 ustawy PZP.

20. ZAŁĄCZNIKI DO SWZ

Załącznikami do SWZ są następujące dokumenty zawierające wzory formularzy, postanowienia umowy 
oraz dokumenty składające się na opis przedmiotu zamówienia:

załącznik nr 1 – Formularz oferty;

załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia;

załącznik nr 3 – Wzór umowy; 
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załącznik nr 4 – Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postepowania;

załącznik nr 5 – Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o przynależności lub 
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

21. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

1. W związku z rozpoczęciem obowiązywania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 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 (dalej nazwa RODO), stosownie do 
wymogów wynikających z art. 13 ust. 1 i ust. 2 tego aktu prawnego informujemy, że 
administratorem Państwa danych osobowych jest Nadleśnictwo Głogów z siedzibą 36-060 Głogów 
Małopolski, ul. Fabryczna 57. Przedstawicielem administratora jest: Nadleśniczy – Piotr 
Brewczyński.

2. Z administratorem można skontaktować się: osobiście w siedzibie Nadleśnictwa Głogów 
telefonicznie pod numerem 178517428 lub 606439364, za pomocą poczty elektronicznej e-mail 
pod adresem: glogow@krosno.lasy.gov.pl . 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pani/Pan skontaktować 
się w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw za pomocą adresu:

e-mail: iod@comp-net.pl .

3. Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest dokonywane w celu prawidłowej realizacji 
obowiązków ustawowych tj. przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego i zawarcia umowy z wybranym wykonawcą. Dane osobowe są przetwarzane na 
podstawie prawnej art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO. Podanie danych jest dobrowolne, ale jest 
warunkiem wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia 
umowy.

4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 
października 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 2019, ze 
zm.), dalej „ustawa Pzp”.

5. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do organów państwowych (np. Policja, 
prokuratura) prowadzących postępowania (np. karne, o wykroczenia). Dane mogą być również 
przekazywane kancelarii prawnej prowadzącej obsługę prawną Nadleśnictwa, jak również do 
jednostek nadrzędnych Lasów Państwowych w szczególności do RDLP w Krośnie oraz DGLP. 
Ponadto dane osobowe będą udostępniane łącznie z dokumentacją dotyczącą postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego w przypadkach składania wniosków o udostępnienie 
informacji publicznej. 

6. Państwa dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz elektronicznie za pomocą Systemu 
Informatycznego Lasów Państwowych. Dane osobowe są i będą przetwarzane przez okres czasu 
wyznaczony przepisami o rachunkowości – nie dłużej niż 6 lat licząc od wystawienia ostatniej 
faktury, jak również wyznaczony przepisami kodeksu cywilnego o przedawnieniu roszczeń – 
podstawowy termin 6 lat od wymagalności roszczenia, jak również przez okres czasu wyznaczony 
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przepisami (w tym wewnętrznymi) o archiwizacji dokumentów – w zależności od tego, który z tych 
okresów będzie najdłuższy. 

7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:

1) żądania od Administratora, na podstawie art. 15 RODO, dostępu do Pani/Pana danych 
osobowych,

2) żądania od Administratora, na podstawie art. 16 RODO, sprostowania Pani/Pana danych 
osobowych.

3) żądania od Administratora, na podstawie art. 18 RODO, ograniczenia przetwarzania Pani/Pana 
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,

4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Pani/Pan 
uzna, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Państwu nie przysługuje Państwu 
prawo do:

1) żądania od Administratora, na podstawie art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO, usunięcia Pani/Pana 
danych osobowych;

2) prawo do przenoszenia danych osobowych o którym mowa w art. 20 RODO;

3) prawo sprzeciwu, na podstawie art. 21 RODO, wobec przetwarzania danych osobowych , gdyż 
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

9. Stosownie do wymogów wynikających z przepisu art. 19 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający 
informuje, że:

1) W przypadku gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 
rozporządzenia 2016/679, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych 
zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia 
postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że 
zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679. (art. 74 ust. 3 
ustawy Pzp)

2) Udostępnianie protokołu ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem 
danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, zebranych w toku 
postępowania o udzielenie zamówienia. Ograniczenia zasady jawności, o których mowa 
w ust. 3 i art. 18 ust. 3–6, stosuje się odpowiednio. (art. 74 ust. 4 ustawy Pzp)

3) W przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez 
Zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1–3 rozporządzenia 2016/679, 
Zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych 
informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania 
o udzielenie zamówienia. (art.75 ustawy Pzp)

4) Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane, z uprawnienia do 
sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 
2016/679, nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników. 
(art. 76 ustawy Pzp)
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5) Zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 
2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego 
postępowania.(art. 19 ust. 3 ustawy Pzp)

6) W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez zamawiającego w Biuletynie Zamówień 
Publicznych, prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16 rozporządzenia 2016/679, są 
wykonywane w drodze żądania skierowanego do zamawiającego. (art. 269 ust. 2 ustawy Pzp).

8. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej 
i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, 
przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, 
zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

22. INFORMACJE DODATKOWE

Zamawiający przywołuje poniżej treść przepisu art. 15r1 ustawy z dnia z dnia 2 marca 2020 r. 
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 374, ze zm.), 
wprowadzonego na podstawie tzw. tarczy antykryzysowej 4.0:

1. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego 
w związku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni, 
zamawiający nie może potrącić kary umownej zastrzeżonej na wypadek niewykonania lub 
nienależytego wykonania umowy, o której mowa w art. 15r ust. 1, z wynagrodzenia wykonawcy 
lub z innych jego wierzytelności, a także nie może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia 
należytego wykonania tej umowy, o ile zdarzenie, w związku z którym zastrzeżono tę karę, 
nastąpiło w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

2. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego 
w związku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni, 
bieg terminu przedawnienia roszczenia zamawiającego, o którym mowa w ust. 1, nie rozpoczyna 
się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu. Upływ terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym, może 
nastąpić nie wcześniej niż po upływie 120 dni od dnia odwołania tego ze stanów, który 
obowiązywał jako ostatni.

3. W przypadku gdy termin ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy upływa 
w okresie, o którym mowa w ust. 1, zamawiający nie może dochodzić zaspokojenia 
z zabezpieczenia, o którym mowa w tym przepisie, o ile wykonawca, na 14 dni przed upływem 
ważności tego zabezpieczenia, każdorazowo przedłuży jego ważność lub wniesie nowe 
zabezpieczenie, którego warunki zostaną zaakceptowane przez zamawiającego.

4. W przypadku gdy termin ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy upływa 
w okresie między 91. a 119. dniem po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu 
epidemii, termin ważności tego zabezpieczenia przedłuża się, z mocy prawa, do 120. dnia po dniu 
odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii w związku z COVID-19.

5. Obliczając terminy, o których mowa w ust. 1-4, dzień odwołania ogłoszenia stanu zagrożenia 
epidemicznego albo stanu epidemii w związku z COVID-19 wlicza się do tych terminów.
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