
 

 

 

Znak postępowania: 271-1/2023 

 

 

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

na 

Wykonanie prac z zakresu zagospodarowania lasu na obszarze Gorczańskiego Parku 

Narodowego w 2023 r. w Obwodach Ochronnych: Suhora, Jaworzyna i Dwór. 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym 

bez negocjacji na podstawie art. 275 ustawy z dnia 11 września 2019  r. Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity: Dz.U z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) 

Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią niniejszej specyfikacji 

warunków zamówienia i załączników. Pełne ryzyko nieterminowego dostarczenia wszystkich 

wymaganych informacji i dokumentów, oraz przedłożenia oferty nie w pełni odpowiadającej 

zbiorowi niniejszych dokumentów ponosi Wykonawca. 

____________________ 

ZATWIERDZAM: 

 /-/  
Marek Kurzeja  

Zastępca Dyrektora Gorczańskiego Parku Narodowego  
 

Poręba Wielka, dnia 15.02.2023 r.  
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I. Dane Zamawiającego (nazwa, adres Zamawiającego, nr tel., adres 

poczty elektronicznej oraz strony internetowej prowadzonego 

postępowania), a także adres strony internetowej, na  której udostępniane 

będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia 

bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia.  

Nazwa: Gorczański Park Narodowy 
Adres siedziby: Poręba Wielka 590 
Kontakt: tel./fax (18) 33 17 207 
e-mail:gpn@gorcepn.pl, www.gorcepn.pl 
Godziny urzędowania: pn. – pt.: 7:15 do 15:15 
REGON: 122461287 
NIP: 7372201299 
strona internetowa: https://www.gorczanskipark.pl 

 
Adres strony internetowej, na której udostępnianie będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz 

inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postepowaniem o udzielenie 

zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl, https://www.gorczanskipark.pl 

 

II. Tryb udzielenia zamówienia.  

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 

275 ustawy z dnia 11 września 2019  r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: 

Dz.U z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), zwanej w treści niniejszej dokumentacji ustawą lub 

Pzp, o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej niż progi unijne, to jest poniżej kwoty 

 140 000 euro. Specyfikacja Warunków Zamówienia w dalszej części tekstu określana 

będzie skrótem „SWZ”. 

2. Rodzaj przedmiotu zamówienia: usługi. 

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem sprawy:  

271-1/2023 Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się 

na wyżej podane oznaczenie sprawy. 

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 

 

III. Opis przedmiotu zamówienia wraz z oznaczeniem wynikającym ze 

Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz wskazaniem zakresu i warunków 

przewidywanych, ewentualnych zamówień podobnych.  

1. Przedmiotem zamówienia jest „Wykonanie prac z zakresu zagospodarowania lasu na 

obszarze Gorczańskiego Parku Narodowego w 2023 r. w Obwodach Ochronnych: 

Suhora, Jaworzyna i Dwór”. 

2. Przedmiot zamówienia, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wykonanie prac z zakresu 

usług leśnictwa na terenie Gorczańskiego Parku Narodowego w 2023 r. w Obwodach 

https://www.gorczanskipark.pl/
https://ezamowienia.gov.pl/
https://www.gorczanskipark.pl/
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Ochronnych: Suhora, Jaworzyna i Dwór oraz został podzielony na 3 zadania częściowe. 

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu 

hodowli i ochrony lasu, ekosystemów nieleśnych, ochrony zwierząt rzadkich, ochrony 

dziedzictwa kulturowego, turystyki, pozyskania i zrywki drewna,  wynikające z druków 

załączonych do oferty (załącznik nr 1 do SWZ).  

3. Zakresy rzeczowe zestawione w drukach do załącznika nr 1 mają charakter szacunkowy. 

4. Przedmiot zamówienia został podzielony na części: 

1) Część I – Wykonanie usług leśnych na obszarze O.O. SUHORA; 

2) Część II – Wykonanie usług leśnych na obszarze O.O. JAWORZYNA; 

3) Część III – Wykonanie usług leśnych na obszarze O.O. DWÓR. 

5. Wykonawca może złożyć ofertę na jedno lub większą ilość zadań częściowych. Oferta 

złożona na dane zadanie częściowe musi jednakże obejmować cały zakres prac 

przewidzianych w SWZ dla tego zadania częściowego. 

6. Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny Gorczańskiego 

Parku Narodowego. Realizacja prac wchodzących w skład przedmiotu zamówienia dla 

poszczególnych zadań częściowych będzie się odbywała na obszarze Obwodów 

Ochronnych – właściwych dla danego zadania częściowego. 

7. Z uwagi na faktyczną sytuację przyrodniczo-pogodową, która może zaistnieć w trakcie 

realizacji przedmiotu zamówienia, a także nieprzewidzianą w tej chwili sytuację 

gospodarczo-ekonomiczną, Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania korekt 

zmniejszających, korekt zwiększających, ustaleń nowych lokalizacji, jak również 

wstrzymania dokonania czynności wskazanych w poszczególnych wierszach tabel 

opisujących przedmiot zamówienia. Korekty zwiększające nie oznaczają wprowadzenia 

nowych prac, nie objętych zakresem zamówienia podstawowego, a korekty zmniejszające 

nie oznaczają całkowitej rezygnacji z części prac. Należy je rozumieć jako zwiększenie ilości 

prac w jednej lokalizacji, kosztem zmniejszenia ilości prac w innej lokalizacji – w ramach 

wartości brutto przedmiotu zamówienia. Korekty dotyczyć będą prac wykonywanych na 

terenie właściwym dla prac ujętych w opisie przedmiotu zamówienia dotyczącym danej 

części. Konieczność zwiększenia rozmiaru niektórych elementów realizowanego 

zamówienia w toku wykonywania przedmiotu zamówienia może wystąpić również po to, 

aby zrealizować pełny zakres prac opisany w przedmiocie zamówienia. Ustalenie nowej 

lokalizacji odbywa się w ramach przedmiotu zamówienia. 

8. Zamawiający wskazuje, iż zgodnie z art. 22 § 1 Kodeksu pracy pracownik zobowiązuje się 

do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego 

kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – 

do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. Tym samym realizując obowiązek o 

którym mowa w art. 95 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez 

Wykonawcę (lub podwykonawcę) na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

czynności z zakresu usługi leśnictwa. 
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9. Kod i nazwa zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

Dla wszystkich zadań częściowych: 

 77200000-2 – Usługi leśnictwa 

10. Wykonawca będzie wykonywał przedmiot zamówienia na podstawie pisemnych zleceń 

przekazywanych przez Przedstawicieli Zamawiającego (dalej: „zlecenie”).  

11. Wykonawca będzie zobowiązany do uprzątnięcia pozostałości po pracach 

pozyskaniowych z dróg, rowów, itp. obiektów oraz pozostałych odpadów po działalności 

własnej (śmieci, pustych opakowań, zużytych elementów maszyn, itp.). 

12. Ilekroć w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia lub w załącznikach  do 

szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia wskazano znaki towarowe, patenty lub 

pochodzenia, a także normy – oznacza to, iż Zamawiający nie mógł opisać przedmiotu 

zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń i dopuszcza rozwiązanie 

równoważne. Wskazanie znaku towarowego, pochodzenia lub patentu jest jedynie 

przykładowe i służy określeniu minimalnych parametrów jakościowych i cech 

użytkowych, jakim muszą odpowiadać materiały, produkty, urządzenia aby spełniać 

wymagania stawiane przez Zamawiającego. Za rozwiązania równoważne Zamawiający 

uzna takie rozwiązanie, które pod względem technologii, wydajności i funkcjonalności 

przez to rozwiązanie oferowanych, nie odbiega znacząco od technologii funkcjonalności i 

wydajności wyszczególnionych w rozwiązaniu wyspecyfikowanym, przy czym nie 

podlegają porównaniu cechy rozwiązania właściwe wyłącznie dla rozwiązania 

wyspecyfikowanego, takie jak: zastrzeżone patenty, własnościowe rozwiązania 

technologiczne, własnościowe protokoły itp., a jedynie te, które stanowią o istocie 

całości zakładanych rozwiązań technologicznych i posiadają odniesienie w rozwiązaniu 

równoważnym. Za rozwiązanie równoważne nie można uznać rozwiązania identycznego 

(tożsamego), a jedynie takie, które w porównywanych cechach wykazuje dokładnie tą 

samą lub bardzo zbliżoną wartość użytkową. Przez bardzo zbliżoną wartość użytkową 

rozumie się podobne, z dopuszczeniem nieznacznych różnic nie wpływających w żadnym 

stopniu na całokształt rozwiązania, zachowanie oraz realizowanie podobnych 

funkcjonalności w danych warunkach, identycznych dla obu rozwiązań, dla których to 

warunków rozwiązania te są dedykowane. 

13. Zamawiający dopuszcza certyfikaty/normy/aprobaty równoważne w stosunku do 

wymienionych w załączniku nr 1. do swz. Przez certyfikaty/normy/aprobaty 

równoważne, Zamawiający rozumie, takie które są analogiczne co do zakresu z 

przykładowymi wskazanymi z nazwy, co jest rozumiane jako: 

a) analogiczna dziedzina merytoryczna; 

b) analogiczny stopień poziomu. 
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14.    Wadium: 

a) Zgodnie z art. 281 ust. 4 Zamawiający wymaga wniesienia wadium dla wybranych 

zadań częściowych w kwocie: 

 

i) Część I – Wykonanie usług leśnych na obszarze O.O. SUHORA – 3 400,00 PLN 
ii) Część II – Wykonanie usług leśnych na obszarze O.O. JAWORZYNA – 870,00 PLN 
iii) Część III – Wykonanie usług leśnych na obszarze O.O. DWÓR – 750,00 PLN 
iv) Łącznie za wszystkie zadania częściowe: 5 020,00 PLN 

 

Wadium może być wniesione w formach określonych w art. 97 ust. 7 ustawy PZP. 

 

b) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego 

19 1010 1270 0032 4513 9800 0000 (decyduje data wpływu na konto 

Zamawiającego). 

c) Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w 

art. 97 ust. 7 pkt 2–4 Pzp, wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji 

lub poręczenia, w postaci elektronicznej. 

d) Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie 

do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa 

w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2. 

e) Zamawiający zwróci lub zatrzyma wadium w okolicznościach opisanych w art. 98 

ustawy Pzp. 

 
15. Zamawiający (przed zawarciem pisemnej umowy) zastrzega sobie prawo do unieważnienia 

niniejszego postępowania (w całości lub w części), w oparciu o art. 255 ust. 5 PZP, przed lub 
po jego rozstrzygnięciu. W szczególności dotyczy to sytuacji niepełnego finansowania zadań 
przez Generalną Dyrekcję Lasów Państwowych lub nie podpisania umowy na finansowanie 
w/w zadań przez Generalną Dyrekcję Lasów Państwowych. 

 

IV.   Termin wykonania zamówienia . 

1. Wymagany termin wykonania zadania (całkowitego wykonania ww. usług przez 

Wykonawcę): od daty zawarcia umowy do  31.12.2023 r. 

2. Terminy wykonania poszczególnych prac (w każdym zadaniu częściowym) będą 

określane w Zleceniach sporządzanych przez przedstawiciela Zamawiającego. 

 

 

V.    Podstawy wykluczenia z postępowania, o których mow a w art. 108 ust. 1 

ustawy Pzp oraz oświadczenia jakie należy złożyć wraz z ofertą  oraz na 

wezwanie Zamawiającego  oraz warunki udziału w postępowaniu. 

1. O udzielenie zamówienia mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki 
określone w art. 273 ust. 1 ustawy Pzp, tj.: 
1) nie podlegają wykluczeniu 
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2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, 

3) nie podlegają wykluczeniu na podstawie: 

a) art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego 
środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi 
sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: 
rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 
2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego 
środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi 
sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: 
rozporządzenie 2022/576. Zgodnie z treścią ww. przepisu, zakazuje się 
udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub 
koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, tj. 
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE z dnia 26 lutego 2014 r. 
w sprawie udzielania koncesji (Dz. Urz. UE L 94 z 28.3.2014, str. 1) (dalej jako: 
dyrektywa 2014/23/UE), dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, 
uchylającej dyrektywę 2004/18/WE (Dz. Urz. UE L 94 z 28.3.2014, str. 65) (dalej 
jako: dyrektywa 2014/24/UE), dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez 
podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i 
usług pocztowych, uchylającej dyrektywę 2004/17/WE (Dz. Urz. UE L 94 z 
28.3.2014, str. 243) (dalej jako: dyrektywa 2014/25/UE), oraz dyrektywy 
2009/81/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie 
koordynacji procedur udzielania niektórych zamówień na roboty budowlane, 
dostawy i usługi przez instytucje lub podmioty zamawiające w dziedzinach 
obronności i bezpieczeństwa i zmieniającej dyrektywy 2004/17/WE i 
2004/18/WE (Dz. Urz. UE L 216 z 20.8.2009, str. 76) (dalej jako: dyrektywa 
2009/81/WE), a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, 
art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) 
dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 
2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na 
rzecz lub z udziałem: 
1) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub 
organów z siedzibą w Rosji; 
2) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności 
bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa 
w lit. a) niniejszego ustępu; lub 
3) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w 
imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) 
niniejszego ustępu, 
w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności 
polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w 
przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia. 
UWAGA: dla uproszczenia procedury Zamawiający wymaga złożenia 
oświadczenia  w tym zakresie w Formularzu ofertowym. 

b) na podstawie zapisów ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych 
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz 
służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 r., poz. 835), 
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wyklucza się:  

- wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 
765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z 
sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy, dalej 
„rozporządzenie 765/2006” i rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 
2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających 
integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających, 
dalej „rozporządzenie 269/2014”, albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w 
sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 
pkt 4  tj. wpis do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej jest niepożądany, o którym mowa w art. 434 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o 
cudzoziemcach (Dz. U. z 2021 r. poz. 2354 oraz z 2022 r. poz. 91, 583, 830 i 835);  

- wykonawcę, 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 środka, o 
którym mowa w art. 1 pkt 4 tj. wpis do wykazu cudzoziemców, których pobyt na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany, o którym mowa w art. 434 
ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2021 r. poz. 2354 oraz z 2022 
r. poz. 91, 583, 830 i 835); 

- wykonawcę, 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 środka, o którym mowa w art. 1 pkt 4 tj. 
wpis do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
jest niepożądany, o którym mowa w art. 434 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o 
cudzoziemcach (Dz. U. z 2021 r. poz. 2354 oraz z 2022 r. poz. 91, 583, 830 i 835).  

- wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych w  punkcie 
pierwszym. 

2. Na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp z niniejszego postępowania wyklucza się 
Wykonawcę: 

1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 
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 (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 
1133 z późn. zm.), 
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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 Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r., poz. 769 z 
późn. zm.), 

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 (Dz. U. z 2012 r., 
poz. 769 z późn. zm.),– 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; 

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; 

4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia 
publiczne; 

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 (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 275 z późn. zm.), złożyli odrębne oferty, 
oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że 
wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie; 

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, 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(t.j. Dz. U. z 
2021 r., poz. 275 z późn. zm.),  chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji 
może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z 
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
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3. Na podstawie  art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp z niniejszego postępowania wyklucza się 
Wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego 
aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność 
gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji 
wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej 
procedury. 

4. W art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w 
zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 
bezpieczeństwa narodowego tj. 

a) wykonawcę oraz uczestnika konkursu 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 
środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy; 

b) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, 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 
środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy; 

c) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, 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 środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 
ustawy. 

Powyższe wykluczenie następować będzie na okres trwania ww. okoliczności. W przypadku 

wykonawcy wykluczonego na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy, zamawiający odrzuca ofertę 

takiego Wykonawcy. 

5. O udzielenie zamówienia mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki 

udziału w postępowaniu, dotyczące: 

a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym 
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej 
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej 
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

d) zdolności technicznej lub zawodowej   – Zamawiający uzna warunek za spełniony 
jeżeli Wykonawca:  

i. warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż dysponuje przy 
wykonywaniu przedmiotowego zadania co najmniej nw. osobami (bez względu 
na zadanie częściowe, na które składana jest oferta oraz bez względu na ilość 
zadań, której dotyczy ta oferta): 
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a. 1 osobą pracującą na stanowisku drwala - operatora pilarki spalinowej, która 
ukończyła z wynikiem pozytywnym szkolenie dopuszczające do pracy z pilarką zgodnie z § 21 
rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz. U. Nr 161, poz. 
1141) lub posiadające odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie poprzednio 
obowiązujących przepisów albo odpowiadające im uprawnienia wydane w innych Państwach 
Członkowskich Unii Europejskiej oraz ważnym szkoleniem podstawowym/okresowym bhp; 
b. 1 osobą na stanowisku pomocnika pilarza, z ważnym szkoleniem 
podstawowym/okresowym bhp; 
c. 1 osobą, która ukończyła szkolenie w zakresie pracy ze środkami chemicznymi zgodnie z 
rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2013 roku szkolenia w zakresie 
pracy ze środkami chemicznymi (Dz. U. z 2013 r. poz. 554) lub posiada odpowiadające im 
uprawnienia wydane na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów które uprawniają do 
pracy w kontakcie ze środkami ochrony roślin, z ważnym szkoleniem podstawowym/okresowym 
bhp (warunek ten nie dotyczy złożenia oferty na zadanie częściowe nr 3). 
 
UWAGA:    nie dopuszcza się, aby jedna osoba była wykazywana jednocześnie dla ww. stanowisk 
– drwal – operator pilarki spalinowej oraz pomocnik pilarza (np. jedna osoba nie może być 
wykazana jako osoba wykonująca w przedmiotowym zadaniu częściowym jednocześnie funkcję 
pilarza i pomocnika drwala). Tym samym Wykonawca/konsorcjum/spółka cywilna musi 
dysponować co najmniej dwoma osobami (1 pilarzem, 1 pomocnikiem pilarza). W przypadku 
kiedy Wykonawca jako właściciel firmy wykonuje zadania na jednym z ww. stanowisk wówczas 
musi dysponować min. 1 osobą pracującą na pozostałym stanowisku.  
 
UWAGA: w przypadku, kiedy wykonawca jest osobą samozatrudniającą się (tzw. firma 
jednoosobowa) i wykonuje samodzielnie pracę na jednym z ww. stanowisk (posiadając stosowne 
uprawnienia do jej wykonywania, jeśli przepisy tego wymagają – np. w przypadku pilarzy), 
wówczas na składanym oświadczeniu informuje o tym fakcie, wskazując jednocześnie, kogo 
zatrudnia na pozostałym stanowisku pracy. Zamawiający nie dopuszcza do łączenia ww. 
stanowisk przez jednego pracownika. A więc jeśli Wykonawca wskazuje, iż konkretna osoba 
wykonuje pracę pilarza, nie może wskazać w celu spełnienia ww. wymogu, iż ta sama osoba 
jednocześnie wykonuje pracę pomocnika drwala. 
 

ii. dysponuje lub będzie dysponował odpowiednim sprzętem: warunek ten uważa 
się za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż dysponuje odpowiednim nw. 
sprzętem technicznym w minimalnej ilości (bez względu na zadanie częściowe, 
na które składana jest oferta oraz bez względu na ilość zadań, której dotyczy ta 
oferta): 

a. 1 szt. ciągnika zrywkowego lub rolniczego przystosowanym do zrywki drewna o mocy 
min. 60 kM z zamontowaną wciągarką linową. 

6. Ocena spełniania warunków udziału w Postępowaniu, o których mowa w ust. 5, zostanie 
dokonana zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o przedłożone przez 
Wykonawcę oświadczenie i dokumenty, o których mowa poniżej.  

7. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie 
postepowania o udzielenie zamówienia. Wykluczenie wykonawcy następuje zgodnie z 
art. 111 Pzp. 
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8. Ocena spełniania warunków udziału w Postępowaniu, o których mowa w ust. 5, zostanie 
dokonana zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o przedłożone przez 
Wykonawcę oświadczenie i dokumenty, o których mowa poniżej.  

9. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie 
postepowania o udzielenie zamówienia. Wykluczenie wykonawcy następuje zgodnie z 
art. 111 Pzp. 

10. Oświadczenia jakie należy złożyć wraz z ofertą oraz na wezwanie Zamawiającego: 

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 
zamówienia, Zamawiający wymaga następujących oświadczeń: 
a) Oświadczenie Wykonawcy, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, 

o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie przesłanek określonych w art. 108 ust. 
1 oraz 109 ust. 4 ustawy i powtórzonych w rozdz. V SWZ oraz art. 7 ust.1 ustawy z 
dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania 
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 
narodowego – zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ (składane razem z ofertą). 
 

Ponadto do oferty należy załączyć następujące dokumenty i oświadczenia: 
a) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i 

Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru - w celu 
potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do 
jego reprezentowania. 
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia tych dokumentów, jeżeli 
Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz 
danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych 
dokumentów; 

b) Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
z którego będzie wynikało, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy 
składający ofertę wspólnie – jeżeli ofertę składają wykonawcy wspólnie 
ubiegający się o zamówienie – wzór stanowi załącznik nr 7 do SWZ 

c) pełnomocnictwa lub inne dokumenty potwierdzające umocowanie do 
reprezentowania Wykonawcy, potwierdzające uprawnienia osób podpisujących 
ofertę Wykonawcy do działania w jego imieniu, o ile uprawnienia te nie wynikają z 
dokumentów rejestrowych. 

d) zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia zasobów – o ile zachodzi, 

UWAGA: Wypełniony Formularz ofertowy (oferta) należy złożyć zgodnie ze wzorem 
załącznika nr 1 do SWZ. Szczegóły wskazano w rozdz. IX SWZ: Opis sposobu 
przygotowania i złożenia oferty. 

UWAGA: 

W przypadku gdy pełnomocnictwo, zostało sporządzone jako dokument w postaci 
papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe 
odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym poświadczającym zgodność 
odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności 
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cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej w przypadku 
pełnomocnictwa dokonuje mocodawca. Poświadczenia zgodności cyfrowego 
odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej – pełnomocnictwa może dokonać 
notariusz. 

11. 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 innych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie 
od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. Wykonawca, który 
polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z 
ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji 
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy 
środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie 
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Zobowiązanie podmiotu 
udostępniającego zasoby, o którym mowa wyżej, potwierdza, że stosunek łączący 
wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do 
tych zasobów oraz określa w szczególności: 

− zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; 
− sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów 

podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; 
− czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego 

wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu 
dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 
zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności 
lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie 
polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających 
zasoby. 

12. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających 
zasoby, jeśli podmioty te wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są 
wymagane. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy zdolności techniczne lub 
zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w 
postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 4, a także bada, czy nie zachodzą 
wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem 
Wykonawcy. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach podmiotów 
udostępniających zasoby, przedstawia, także oświadczenie (zgodnie z załącznikiem nr 3 
do SWZ) podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia 
tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w 
zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby. 

13. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku 
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo 
do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. W przypadku Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale V 
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SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia to potwierdzają brak podstaw 
wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z 
Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 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 usługi, do realizacji których te 
zdolności są wymagane. W takim przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający się o 
udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi 
wykonają poszczególni Wykonawcy. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak 
podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o zamówienie. 

14.   Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do 
złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień 
złożenia podmiotowych środków dowodowych, tj.: 

a) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i 

Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, 

sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy 

wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. 

Wykonawca  który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami 

Rzeczypospolitej Polskiej zamiast tego dokumentu składa dokument lub dokumenty 

wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 

potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, 

jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego 

działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju 

sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia 

tej procedury. Dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące 

przez jego złożeniem. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej zastępuje się je 

odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio 

oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby lub osób uprawnionych do jego 

reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod 

przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniach pod przysięgą, złożone przed organem 

sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub 

gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania 

wykonawcy.   

b) Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wynikającym z art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o 

braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 

lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 2020 poz. 1076 i 1086),  z 

innym Wykonawcą, który złożył odrębna ofertę, ofertę częściową albo oświadczenie o 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami 
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potwierdzającymi przygotowanie ofert, oferty częściowej niezależnie od innego 

wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – zgodnie z treścią załącznika nr 

6 do SWZ.   

c) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym 

mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania 

wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy, 

dotyczących ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę ograniczenia wolności 

lub karę grzywny oraz art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy – zgodnie ze wzorem 

stanowiącym załącznik nr 8 do SWZ. 

d) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie o którym mowa w art. 109 ust. 1 pkt 

2 lit. a i b ustawy pzp,  wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem. 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast informacji z Krajowego Rejestru Karnego – składa informację z 

odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, 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, w 

zakresie, o którym mowa w art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. a i b ustawy pzp. 

Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje 

się dokumentów, o których mowa powyżej lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do 

wszystkich przypadków, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. a i b zastępuje się je 

odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio 

oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego 

reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod 

przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem 

sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub 

gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania 

wykonawcy. 

e) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz 
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i 
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu 
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi 
osobami, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do swz, 

f) wykaz narzędzi, wyposażenia  zakładu  lub  urządzeń  technicznych  dostępnych  

wykonawcy  w celu  wykonania  zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie 

do dysponowania tymi zasobami. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do swz. 

 

VI.  Projektowane postanowienia umowy  

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną 

wprowadzone do treści tej umowy, zawiera Załącznik nr 2 do SWZ. 
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VII.   Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których 

Zamawiający będzie komun ikował się z Wykonawcami oraz informacje o 

wymaganiach technicznych i  organizacyjnych sporządzania, wysyłania i 

odbierania korespondencji elektronicznej, a także wskazanie osób 

uprawnionych do komunikowania się z Wykonawcam i oraz informacja o 

uprawnieniach i obowiązkach dotyczących wniosków o  wyjaśnienie SWZ. 

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym 

a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod 

adresem https://ezamowienia.gov.pl. 

2. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.  

3. Osobami uprawnionymi do komunikowania się z Wykonawcami są w godzinach 8.00 – 

15.00:  

a) w sprawach merytorycznych wyjaśnień udziela:  

− p. mgr inż. Marek Ruciński  (w temacie związanym z hodowlą lasu, ekosystemami 
nieleśnymi i ochroną dziedzictwa kulturowego) tel.:  183317945 wew. 42;  

− p. mgr Zbigniew Żurek  (w temacie związanym z ochroną lasu i zwierząt) tel.:  
183317945 wew. 43;  

− p. mgr inż. Marta Książek-Gierczyk  (w temacie związanym z pozyskaniem i zrywką 
drewna), tel.:  183317945 wew. 37;  

− p. mgr Małgorzata Józefiak  (w temacie związanym z zagospodarowaniem 
turystycznym) tel.:  183317944. 

b) w sprawach formalnych wyjaśnień udziela:  

− p. mgr inż. Marta Książek-Gierczyk, tel.:  183317945 wew. 37. 
 

4. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący  bezpośrednio do 

widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia):  

 https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-1767f982-add6-

11ed-9236-36fed59ea7dd 

5. Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk 

„Przeglądaj postępowania/konkursy”).  

6. Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia:  

 ocds-148610-1767f982-add6-11ed-9236-36fed59ea7dd  

7. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. 

Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki 

korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny 

https://ezamowienia.gov.pl/
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na  stronie  internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w 

zakładce „Centrum Pomocy”.  

8. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga 

posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.  

9. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych 

będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) 

musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w 

sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych. Dokumenty elektroniczne, o których 

mowa w  § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla 

dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych 

określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram 

Interoperacyjności, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako 

załączniki. 

10. Korespondencję uważa się za przekazaną w terminie, jeżeli dotrze do Zamawiającego przed 

upływem wymaganego terminu. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi 

fakt otrzymania wiadomości elektronicznej. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania 

wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez 

Zamawiającego zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z 

treścią pisma. 

11. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 

2020 r. poz. 1913 oraz z 2021 r. poz. 1655) wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych 

informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z 

jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę 

przedsiębiorstwa”.  

12. Komunikacja w postępowaniu,  z wyłączeniem składania ofert/wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do 

komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za 

pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie 

wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do 

komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk 

„dodaj załącznik”). Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w 

pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia. 

13. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych  za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” 

wynosi 150 MB  (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego 

formularza). 
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14. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację wykonawcy i 

Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza 

komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: zamowienia@gorcepn.pl (nie 

dotyczy składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu). 

15. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. 

Zapytania dotyczące SWZ muszą być kierowane w formie określonej w ust. 12. 

16. 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. 

17. Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa wyżej, przedłuża 

termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych 

Wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert. 

18. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa 

wyżej, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku 

przedłużenia terminu składania ofert. 

19. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o 

wyjaśnienie treści SWZ. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia, bez 

ujawniania źródła zapytania, na stronie internetowej prowadzonego postępowania. 

Zamawiający nie będzie zwoływać zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia 

treści SWZ. 

20. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 

zmienić treść SWZ. Dokonaną zmianę treści SWZ Zamawiający udostępnia na swojej stronie 

internetowej prowadzonego postępowania. 

 

VIII.Termin związania ofertą. 

W niniejszym postępowaniu Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 25.03.2023 r. 

 

 

IX.Opis sposobu przygotowania i złożenia oferty. 

1. Oferta wraz z załącznikami musi zostać sporządzona w języku polskim. Dokumenty 

sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. 

2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Treść oferty musi być zgodna z 

warunkami zamówienia. 

mailto:zamowienia@gorcepn.pl
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3. Oferta powinna być opatrzona znakiem sprawy: 271-1/2023. 

4. Oferta, tzn. formularz ofertowy i wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia muszą 

być podpisane przez osobę albo osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. 

W przypadku, gdy osoba podpisująca ofertę w imieniu Wykonawcy nie jest wpisana do 

właściwego rejestru jako osoba uprawniona do reprezentacji, musi przedstawić 

pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawcy oraz jego reprezentowania i 

zaciągania zobowiązań finansowych. 

5. W ofercie (Formularzu oferty) Wykonawca jest obowiązany: 

a) poinformować Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do 
powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego; 

b) wskazać nazwy (rodzaje) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie 
będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego; 

c) wskazać wartość towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym 
Zamawiającego, bez kwoty podatku; 

d) wskazać stawkę lub stawki podatku od towarów i usług, która / -e zgodnie z 
wiedzą Wykonawcy, będzie/-ą miała/-y zastosowanie. 

Uwaga! Nie należy zmieniać nazwy pliku nadanej przez Platformę e-Zamówienia. Nie 

wolno dodawać do nazwy pliku własnych oznaczeń czy skrótów.  Zapisany „Formularz 

ofertowy” należy  zawsze otwierać w programie Adobe Acrobat Reader DC.  

6. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w 

podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy. Po wybraniu 

przycisku „Złóż ofertę” system prezentuje okno składania oferty umożliwiające 

przekazanie dokumentów elektronicznych, w którym znajdują się dwa pola drag&drop 

(„przeciągnij” i „upuść”) służące do dodawania plików.  

7. Wykonawca dodaje wybrany z dysku i uprzednio podpisany „Formularz oferty” w 

pierwszym polu („Wypełniony formularz oferty”). W  kolejnym polu („Załączniki i inne 

dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”)  wykonawca dodaje pozostałe 

pliki stanowiące ofertę lub składane wraz z ofertą.  

8. Jeżeli wraz z ofertą składane są dokumenty zawierające tajemnicę przedsiębiorstwa 

wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w 

wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w 

nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”.  

9. Zarówno załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa jak i uzasadnienie 

zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa należy dodać w polu  „Załączniki i inne 

dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”.  
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10. Formularz ofertowy podpisuje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym w formacie PAdES typ wewnętrzny.  

UWAGA! Zamawiający zaleca podpisywanie dokumentów elektronicznych podpisem 

elektronicznym wewnętrznym. Jeśli dokumenty elektroniczne podpisywane są podpisem 

zewnętrznym należy dołączyć dwa pliki (dokument i podpis). 

14. Pozostałe dokumenty wchodzące w skład oferty lub składane wraz z ofertą, które są 

zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań 

dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być zgodnie  z wyborem 

wykonawcy/wykonawców wspólnie ubiegającego się o udzielenie 

zamówienia/podmiotu  udostępniającego  zasoby  opatrzone  podpisem typu 

zewnętrznego lub wewnętrznego. W zależności od  rodzaju podpisu i jego typu 

(zewnętrzny, wewnętrzny) w polu „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie 

przez Wykonawcę” dodaje się uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym 

plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).  

15. W przypadku przekazywania dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane 

kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest 

równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku 

odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub 

podpisem osobistym.  

16. System sprawdza, czy złożone pliki są podpisane i automatycznie je szyfruje, 

jednocześnie informując o tym wykonawcę. Potwierdzenie czasu przekazania i odbioru 

oferty znajduje się w Elektronicznym Potwierdzeniu Przesłania (EPP) i Elektronicznym 

Potwierdzeniu Odebrania (EPO). EPP i EPO dostępne są dla zalogowanego Wykonawcy w 

zakładce „Oferty/Wnioski”.  

17. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.  

18. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę. Wykonawca 

wycofuje ofertę w zakładce „Oferty/wnioski” używając przycisku „Wycofaj ofertę”.  

19. Maksymalny łączny rozmiar plików stanowiących ofertę lub składanych wraz z ofertą to 

250 MB. 
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X.    Termin składania ofert 

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia  24.02.2023 roku, do godz. 09:00. 

 

XI.   Termin otwarcia ofert. 

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.02.2023 r., o godzinie 09:30 

2. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej 

prowadzonego postepowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 

3. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej 

prowadzonego postepowania informacje o: 

a) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej 

działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty 

zostały otwarte; 

b) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

4. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak 

możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert 

nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii. 

5. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania.  

 

XII.   Sposób obliczenia ceny.  

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które odpowiadają zasadom określonym 

w ustawie i spełniają wymagania określone w SWZ. 

2. W ofercie należy podać cenę brutto realizacji zamówienia z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku. 

3. Cena oferty (i wszystkie jej składniki stanowiące podstawę do wzajemnych rozliczeń 

Wykonawcy z Zamawiającym) powinna być wyrażona w polskich złotych 

z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z zasadami matematycznymi. 

4. Nie dopuszcza się zaokrągleń poprzez odrzucenie miejsc po przecinku. 

5. Cena powinna być podana cyfrowo. 
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6. Cena oferty musi obejmować pełny zakres wykonania przedmiotu niniejszego 

zamówienia. 

7. Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki 

rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, 

inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, nie 

powodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym 

Wykonawcę, którego oferta została poprawiona (art. 223 ust. 2 ustawy Pzp). 

8. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli będzie zawierała rażąco niską cenę w stosunku do 

przedmiotu zamówienia (art. 226 ust. 1 pkt. 8 ustawy Pzp). 

9. Zgodnie z art. 224 ustawy Pzp, jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części 

składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia lub budzą 

wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia 

zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentach zamówienia lub wynikającymi 

z odrębnych przepisów, Zamawiający żąda od wykonawcy wyjaśnień, w tym złożenia 

dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu, lub ich istotnych części składowych. 

10.   Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena lub koszt 

najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że 

Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty 

(art. 255 pkt. 3 ustawy Pzp). 

 

XIII.    Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i 

sposobu oceny ofert. 

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które odpowiadają zasadom określonym 

w ustawie i spełniają wymagania określone w SWZ. 

2. W ofercie należy podać cenę brutto realizacji zamówienia z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku. 

3. Cena oferty (i wszystkie jej składniki stanowiące podstawę do wzajemnych rozliczeń 

Wykonawcy z Zamawiającym) powinna być wyrażona w polskich złotych z dokładnością 

do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z zasadami matematycznymi. 

4. Nie dopuszcza się zaokrągleń poprzez odrzucenie miejsc po przecinku. 

5. Cena powinna być podana cyfrowo. 
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6. Cena oferty musi obejmować pełny zakres wykonania przedmiotu niniejszego 

zamówienia. 

7. Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki 

rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, 

inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, nie 

powodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym 

Wykonawcę, którego oferta została poprawiona (art. 223 ust. 2 ustawy Pzp). 

8. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli będzie zawierała rażąco niską cenę w stosunku do 

przedmiotu zamówienia (art. 226 ust. 1 pkt. 8 ustawy Pzp). 

9. Zgodnie z art. 224 ustawy Pzp, jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części 

składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia lub budzą 

wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia 

zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentach zamówienia lub wynikającymi 

z odrębnych przepisów, Zamawiający żąda od wykonawcy wyjaśnień, w tym złożenia 

dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu, lub ich istotnych części składowych. 

10. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena lub koszt 

najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że 

Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty (art. 

255 pkt. 3 ustawy Pzp). 

11. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami o wadze: 

1. Cena – waga kryterium 60%  

2. Gotowość stawiennictwa w siedzibie Zamawiającego -  waga kryterium 20 % 

3. Zastępowalność  personelu - waga kryterium  20 % 

 

12. Sposób obliczenia punktów: 
a) w ramach kryterium „cena” (WC): 

Waga kryterium – 60 % 

Przyjmuje się, że najwyższą ilość punktów tj. 60 pkt otrzyma oferta z ceną najniższą spośród 

ofert niepodlegających odrzuceniu, przy czym 60 pkt. = 60 %  

Ceny w pozostałych ofertach punktowane będą w oparciu o poniższy wzór: 

 

WC = (Cn : Cb) x 100 x 60% 

 

WC – wartość punktowa ceny brutto 

Cn – cena najniższa spośród ofert niepodlegających odrzuceniu 

Cb – cena badanej oferty  
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b) w ramach kryterium „Gotowość stawiennictwa w siedzibie Zamawiającego” (WW) 
waga kryterium – 20% 

Uwaga: 

1) Wykonawca deklaruje w ofercie (w Formularzu Ofertowym – wzór stanowi załącznik nr 1 

do nin. swz) w jakim terminie osoby skierowane do wykonania zamówienia  

a określone w Wykazie osób będą osobiście stawiały się w siedzibie Zamawiającego 

(Poręba Wielka) na jego wezwanie w razie zaistnienia takiej konieczności.  

2) Termin na stawiennictwo liczony jest w dniach licząc od dnia zawiadomienia. 

3) Termin minimalny: następny dzień roboczy, termin maksymalny:  4 dni robocze 

4) Zamawiający przyzna punkty w ramach tego kryterium według następujących zasad:  

i. 4  dni robocze i dłużej - Wykonawca otrzyma 0 punktów. 

ii. 3 dni robocze - Wykonawca otrzyma 2 punkty. 

iii. 2 dni robocze - Wykonawca otrzyma 10 punkty. 

iv. 1  dzień roboczy - Wykonawca otrzyma 20 punktów. 

 

c) w ramach kryterium „Zastępowalność” (WZ) 
waga kryterium – 20% 

Uwaga: 

1) Wykonawca deklaruje w ofercie (w Formularzu Ofertowym – wzór stanowi załącznik 

nr 1 do nin. swz) czy przewiduje zastępców na czas niezdolności / niemożności w 

wykonaniu przedmiotu zamówienia przez osoby skierowane do wykonania 

zamówienia a określone w Wykazie osób (dotyczy każdej z osób).  

2) Zastępcy będą wymagani gdy czas niezdolności do wykonywania przedmiotu 

zamówienia przez osobę - y wskazane w Wykazie osób wynosi od 5 dni 

kalendarzowych.  

3) Zamawiający przyzna punkty w ramach tego kryterium według następujących zasad:  

i. TAK - Wykonawca otrzyma 20 punktów. 

ii. NIE - Wykonawca otrzyma 0 punktów. 

W sytuacji gdy Wykonawca: 

-  nie złoży żadnej deklaracji lub złoży obie deklaracje (tj. TAK i NIE jednocześnie) 

-  zaoferuje zastępowalność tylko dla części z osób wskazanych w Wykazie osób,  

Zamawiający przyjmie, ze Wykonawca nie oferuje zastępowalności personelu i przyzna 

w ramach tego kryterium 0 pkt; 

 

Ok – Ocena końcowa 

Ok = WC + WW+ WZ 
 

13. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów. 

14. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 

towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.15), dla celów zastosowania 
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kryterium ceny lub kosztu zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny 

kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. 

 

XIV.    Informacja o formalnościach po wyborze oferty w celu zawarcia umowy. 

1. Zamawiający niezwłocznie po wyborze oferty informuje równocześnie Wykonawców, 

którzy złożyli oferty o: 

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę 

albo miejsce zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności 

Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby 

albo miejsca zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności 

Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom 

w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 

b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne 

i prawne. 

2. Zamawiający udostępnia niezwłocznie informacje, o których mowa w ust. 1 lit. a), na 

stronie internetowej prowadzonego postępowania. 

3. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 

577 ustawy, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia 

o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy 

użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny 

sposób. 

4. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 

terminu, o którym mowa w ust. 3, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

prowadzonym w trybie podstawowym złożono tylko jedną ofertę. 

5. Zamawiający nie wymaga od wybranego Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu umowy przez osoby wskazane 

w ofercie. Zamawiający dopuszcza możliwość zatrudnienia innych niż wskazane osób, 

pod warunkiem, iż posiadają one co najmniej taką samą wiedzę i kwalifikacje oraz 

wymagane uprawnienia, jak wymagane w swz. O planowanej zmianie osób lub 

dodatkowych osobach, przy pomocy których Wykonawca wykonuje przedmiot umowy, 

Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego na piśmie przed 

dopuszczeniem tych osób do wykonywania prac. 
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7. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisaniu umowy zobowiązane są posiadać ze 

sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile 

umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty a także: 

a) Jeśli Wykonawcą jest spółka cywilna przedłożyć należy wyciąg z umowy spółki 

oraz ewentualną uchwałę wszystkich wspólników w zakresie należytej 

reprezentacji (art. 866 k.c.). W przypadku, gdy umowę  podpisuje jeden ze 

wspólników spółki cywilnej, pozostali jej przedsiębiorcy muszą przedłożyć 

stosowne dla niego upoważnienie do reprezentowania w sprawie (wybór 

Wykonawcy będącego spółką cywilną, skutkuje podpisaniem umowy ze 

wszystkimi przedsiębiorcami prowadzącymi w tej formie i nazwie działalność 

gospodarczą). 

b) Zaświadczenia o ukończeniu z wynikiem pozytywnym szkolenia specjalistycznego 

z zakresu pracy pilarką dla osób wskazanych przez Wykonawcę w dokumentach 

potwierdzających spełnienie warunku udziału w postępowaniu; 

c) zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w zakresie pracy ze środkami 

chemicznymi zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 

dnia 8 maja 2013 roku szkolenia w zakresie pracy ze środkami chemicznymi (Dz. 

U. z 2013 r. poz. 554) dla osób wskazanych przez Wykonawcę w dokumentach 

potwierdzających spełnienie warunku udziału w postępowaniu. 

 

XV.    Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy. 

Środki ochrony prawnej zostały uregulowane w art. 505 i nast. ustawy. Przysługują one 

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia 

oraz poniósł lub może pomieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów 

ustawy. 

1. Odwołanie przysługuje na: 

a) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na Projektowane postanowienie 

umowy; 

b) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której 

Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy. 

2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 

3. 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. 
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4. 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. 

5. W niniejszym postępowaniu, odwołanie wnosi się w terminie: 

a) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej 

podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu 

środków komunikacji elektronicznej, 

b) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej 

podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż 

określony w lit. a. 

6. 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. 

7. Skarga do sądu przysługuje stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego na 

orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym 

mowa w art. 519 ust. 1 ustawy. 

8. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych.  

9. 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, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. 

10.  Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy 

z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem. 

11.  Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu 

zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania 

12.  Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem 

art. 577 ustawy.  

 

XVI.  Informacje dodatkowe 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania zamówienia z udziałem podwykonawców.  

2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

3. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 
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4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.  

5. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia rozliczeń z Wykonawcą w walutach obcych. 

6. Zgodnie z treścią art. 121 ustawy pzp Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania 

przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia (a więc dotyczących pozyskania/manipulacji i 

zrywki drewna). 

7. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej. 

8. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

9. Informacja o sposobie komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami w inny sposób 

niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w przypadku zaistnienia jednej z sytuacji 

określonych w art. 65 ust. 1, art. 66 i art. 69 – NIE DOTYCZY. 

10. Zamawiający nie wymaga złożenia oferty w postaci katalogi elektronicznego. 

11. Zamawiający (przed zawarciem pisemnej umowy) zastrzega sobie prawo do unieważnienia 

niniejszego postępowania (w całości lub w części), w oparciu o art. 255 pkt. 5 PZP, przed lub 

po jego rozstrzygnięciu. 

12. Zamawiający (przed zawarciem pisemnej umowy) zastrzega sobie prawo do unieważnienia 

niniejszego postępowania (w całości lub w części), w oparciu o art. 257 przed lub po jego 

rozstrzygnięciu. W szczególności dotyczy to sytuacji niepełnego finansowania zadań przez 

Generalną Dyrekcję Lasów Państwowych lub nie podpisania umowy na finansowanie w/w 

zadań przez Generalną Dyrekcję Lasów Państwowych. 

13. Zgodnie z art. 456 ust. 1 pzp Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawartej 

w ramach niniejszego postępowania umowy w terminie 30 dni – w razie zaistnienia istotnej 

zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, 

czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawierania. 

14. Wszelkie sprawy formalne związane z prowadzeniem postępowania przetargowego, a nie 

określone w niniejszej specyfikacji regulują przepisy PZP oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 

1964r. „Kodeks Cywilny” (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1145). 

15. Zamawiający, mając na uwadze zapisy art. 13 ust. 1  i 2 Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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, zwanym dalej „RODO”,  poniżej podaje 

informacje i  zasady przetwarzania danych osobowych przez Zamawiającego: 
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Administrator danych 

Administratorem Pani/Pana (Wykonawcy) danych osobowych jest Gorczański Park 

Narodowy z siedzibą w Porębie Wielkiej (zwane dalej: GPN lub Zamawiający) z siedzibą 

Gorczański Park Narodowy,  Poręba Wielka 590 adres e-mail: gpn@gorcepn.pl nr tel.:  18 

3317207 

Inspektor Ochrony Danych 

We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez GPN można 

kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych, adres 

email: iod@gorcepn.pl  lub osobiście w siedzibie GPN. 

Cel przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna przetwarzania danych: 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na usługi pn. „Działania 
ochrony przyrody metodami gospodarki leśnej i inne działania prowadzone na terenie GPN 
w 2023 r. w Obwodach Ochronnych: Suhora, Jaworzyna i Dwór”, znak postępowania: 271-
1/2023 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy 
z dnia 11 września 2019  r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 1710 ze 
zm.), dalej „ustawa Pzp”; Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 
ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie 
zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje 
cały czas trwania umowy; obowiązek podania przez Panią / Pana danych osobowych 
bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach 
ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; w odniesieniu do 
Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, 
stosowanie do art. 22 RODO; posiada Pani/Pan:− prawo dostępu do danych osobowych 
Pani/Pana dotyczących (na podstawie art. 15 RODO). W przypadku gdy wykonanie 
obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby 
niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, 
wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w 
szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
lub konkursu.− prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (na podstawie art. 16 
RODO)*;− prawo żądania (na podstawie art. 18 RODO) od administratora ograniczenia 
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 
ust. 2 RODO 
**Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1  rozporządzenia 2016/679, nie 
ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że 
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; nie 
przysługuje Pani/Panu:− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia 
danych osobowych;− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 
RODO;− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 
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osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 
ust. 1 lit. c RODO. Pozostałe informacje w SWZ. 
 
 

Załączniki: 

Załącznik nr 1    – Formularz Oferty, 
 
Załącznik nr 2    – Projektowane postanowienia umowy, 
 
Załącznik nr 3  -  Oświadczenie dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
 
Załącznik nr 4    - Wykaz osób, 
 
Załącznik nr 5    - Wykaz sprzętu i narzędzi, 
 
Załącznik nr 6    - Oświadczenie dot. przynależności do grupy kapitałowej, 
 
Załącznik nr 7  –  Oświadczenie Wykonawców występujących wspólnie, 
 
Załącznik nr 8  –  Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji. 


