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SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
1. Zamawiający oraz adres strony internetowej do zmian i wyjaśnień treści SWZ oraz
innych dokumentów zamówienia
Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
Zespół Składnic Lasów Państwowych w Siedlcach
reprezentowany przez P. Mateusza Grűtzmachera – Dyrektora
siedziba Zespołu Składnic Lasów Państwowych:
ul. Kazimierzowska 9
08 - 110 Siedlce
tel. 25 6325879
strona internetowa zamawiającego: http://www.zslp.warszawa.lasy.gov.pl
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_warszawa/zs_siedlce/zamowienia_publiczne
Udostępnianie, zmiana i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia
bezpośrednio związane z postępowaniem będą udostępniane na stronie:
https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_warszawa/zs_siedlce/zamowienia_publiczne
2. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami

2.1.

2.2.

W sprawach merytorycznych:
Imię i nazwisko: Paweł Sulej – kierownik działu infrastruktury
Tel.606 969 494
Adres e-mail: zslp.siedlce@warszawa.lasy.gov.pl
W sprawach formalnych:
Imię i nazwisko: Natalia Denisiuk – specjalista ds. infrastruktury i zamówień
publicznych
Tel. 696 748 534
Adres e-mail: zslp.siedlce@warszawa.lasy.gov.pl

3. Sposób porozumiewania się w postępowaniu
3.1.

3.2.

3.3.

Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie
ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń
między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków
określonych w Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.
Komunikacja ustna dopuszczalna jest w odniesieniu do informacji, które nie są
istotne, w szczególności nie dotyczą ogłoszenia o zamówieniu lub dokumentów
zamówienia, ofert o ile jej treść jest udokumentowana.
Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, podmiotowe
środki
dowodowe,
pełnomocnictwa,
zobowiązanie
podmiotu
udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie
dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf,
.doc, .docx, .odt . Ofertę,
a także oświadczenia, o których mowa w art.
125 ust. 1 Pzp składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej.
Dokumenty lub oświadczenia składane wraz z Ofertą oraz składane na
wezwanie Zamawiającego składane są w sposób określony w przepisach
wydanych na podstawie art. 70 oraz art. 128 ust. 6 Pzp. W szczególności
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należy wskazać następujące przepisy, z zastrzeżeniem, że wykonawca ma
obowiązek zapoznania się w całości z przedmiotowymi aktami prawnymi:
Zgodnie z § 15 rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23
grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych
dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od
wykonawcy:
Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, o których
mowa w rozporządzeniu, składa się w formie elektronicznej, w postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, w formie
pisemnej lub w formie dokumentowej, w zakresie i w sposób określony
w przepisach wydanych na podstawie art. 70 ustawy.
Zgodnie z § 6 rozporządzenia 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 (dalej – rozporządzenie ws. wymagań dla dokumentów):
„§ 6. 1. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki
dowodowe, inne dokumenty, w tym dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2
ustawy, lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania
odpowiednio wykonawcy, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia publicznego, podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach
określonych w art. 118 ustawy lub podwykonawcy niebędącego podmiotem
udostępniającym zasoby na takich zasadach, zwane dalej „dokumentami
potwierdzającymi umocowanie do reprezentowania”, zostały wystawione przez
upoważnione podmioty inne niż wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, zwane
dalej „upoważnionymi podmiotami”, jako dokument elektroniczny, przekazuje się
ten dokument.
2. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki
dowodowe, inne dokumenty, w tym dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2
ustawy, lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały
wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej,
przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, a w przypadku postępowań lub konkursów
o wartości mniejszej niż progi unijne, kwalifikowanym podpisem
elektronicznym,
podpisem
zaufanym
lub
podpisem
osobistym,
poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem
w postaci papierowej.
3. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci
papierowej, o którym mowa w ust. 2,dokonuje w przypadku:
1) podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających
umocowanie do reprezentowania – odpowiednio wykonawca, wykonawca
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający
zasoby
lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych
lub dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania, które
każdego z nich dotyczą;
2) przedmiotowych środków dowodowych – odpowiednio wykonawca lub
wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia;
3) innych dokumentów, w tym dokumentów, o których mowa w art. 94 ust. 2
ustawy – odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia, w zakresie dokumentów, które każdego z nich
dotyczą.
4. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci
papierowej, o którym mowa w ust. 2, może dokonać również notariusz.
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5. Przez cyfrowe odwzorowanie, o którym mowa w ust. 2–4 oraz § 7 ust. 2–4,
należy rozumieć dokument elektroniczny będący kopią elektroniczną treści
zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i jej
zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału.
Zgodnie z § 7 rozporządzenia w sprawie wymagań dla dokumentów:
„§ 7. 1. Podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art.
117 ust. 4 ustawy, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby,
przedmiotowe środki dowodowe, dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2
ustawy, niewystawione przez upoważnione podmioty, oraz pełnomocnictwo
przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, a w przypadku postępowań lub konkursów o wartości mniejszej niż
progi unijne, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym.
2. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym
mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego
zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, dokumenty, o których mowa w art. 94 ust.
2 ustawy, niewystawione przez upoważnione podmioty lub pełnomocnictwo, zostały
sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym
podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a w przypadku postępowań lub
konkursów, o wartości mniejszej niż progi unijne, kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym
zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.
3. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem
w postaci papierowej, o którym mowa w ust. 2, dokonuje w przypadku:
1) podmiotowych środków dowodowych – odpowiednio wykonawca, wykonawca
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający
zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych,
które każdego z nich dotyczą;
2) przedmiotowego środka dowodowego, dokumentu, o którym mowa w art. 94
ust. 2 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, lub
zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby – odpowiednio wykonawca
lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia;
3) pełnomocnictwa – mocodawca.
4. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci
papierowej, o którym mowa w ust. 2, może dokonać również notariusz.
Zgodnie z § 8 rozporządzenia w sprawie wymagań dla dokumentów:
§ 8. W przypadku przekazywania w postępowaniu lub konkursie dokumentu
elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku
zawierającego
skompresowane
dokumenty
kwalifikowanym
podpisem
elektronicznym, a w przypadku postępowań lub konkursów o wartości mniejszej niż
progi unijne, 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.
3.4.
3.5.

Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści
SWZ.
Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później
niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek
o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 14 dni
przed upływem terminu składania ofert.
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3.6.

3.7.

Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w pkt 3.5.,
przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich
zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego
przygotowania i złożenia ofert. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ
nie wpłynął w terminie, o którym mowa w pkt 3.5., Zamawiający nie ma obowiązku
udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert.
Przedłużenie terminu składania ofert, o którym powyżej, nie wpływa na bieg
terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.

4. Tryb udzielenia zamówienia
4.1.
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie
art. 129 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm. - dalej
„PZP”) oraz aktów wykonawczych do PZP.
4.2.
Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla „procedury
klasycznej”, której wartość przekracza kwotę określoną w obwieszczeniu Prezesa
Urzędu Zamówień Publicznych wydanym na podstawie art. 3 ust. 3 ustawy Pzp.
4.3.
Postępowanie jest prowadzone zgodnie z art. 139 Pzp. Stosownie do przywołanych
przepisów Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie
dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej
oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków
udziału w postępowaniu.
5. Opis przedmiotu zamówienia i przedmiotowe środki dowodowe
5.1.

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia
1) Przedmiotem zamówienia jest:
wynajem maszyn budowlanych wraz z operatorem do robót budowlanych oraz
środków transportowych do przewozu materiałów masowych z możliwością
rozładunku wraz z kierowcą, z podziałem na części (zadania):
Zadanie nr 1 – koparka gąsiennicowa – o masie min. 14 t, nie starsza niż z
2007r. w ilości 1200 h
Zadanie nr 2 – rozkładarka do kruszywa (rozściełacz) – nie starsza niż z 2010 r.
w ilości 800 h;
Zadanie nr 3 – Samochód ciężarowy - 4 osiowy (min. 8x8), w ilości 2000 h;
Zadanie nr 4 – Samochód ciężarowy - 4 osiowy(min. 6x8), w ilości 3600 h;
Zadanie nr 5 – Ciągnik z naczepą w ilości 20 000,00 km
Zadanie nr 6 – spycharka z systemem niwelacji 3D starowana w oparciu
o zrobotyzowany tachimetr UTS, kompatybilny z tachimetrem Trimble SPS 930 –
1800 h.
2)

3)
4)
5)

Szczegółowy opis czynności wchodzących w skład przedmiotu zamówienia
oraz szczegółowy opis wykonywania poszczególnych czynności wchodzących
w skład przedmiotu zamówienia, zawarty został odpowiednio w załączniku nr 6.
Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie teren województwa
mazowieckiego.
Zamówienie zostało podzielone na sześć części (zadań) z możliwością złożenia
oferty na jedną lub więcej części.
Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone zgodnie ze
Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV):
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45500000-2 — Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do
prowadzenia robót z zakresu budownictwa oraz inżynierii wodnej i lądowej
60181000-0 – wynajem samochodów ciężarowych wraz z kierowcą
45520000-8 wynajem koparek wraz z obsługą operatorską.
Wykonawca może złożyć ofertę na jedno lub większą ilość zadań. Oferta złożona
na dane zadanie musi obejmować cały zakres prac przewidzianych w SWZ dla tej
części.
Unormowania, których zobowiązany będzie w szczególności przestrzegać
Wykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia:
1) Podstawowe akty prawne:
 ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2021r.,
poz. 1275).
5.2.

Zasady ogólne realizacji przedmiotu zamówienia.
Realizacja zamówienia zadania nr 1-6 odbywać się będzie sukcesywnie, według
potrzeb bieżących Zamawiającego. O każdorazowym terminie wynajmu
pojazdu/maszyny Zamawiający powiadomi Wykonawcę telefonicznie, faxem lub emailem, z minimalnym wyprzedzeniem określonym w umowie, w którym
Zamawiający dokładnie określi czas i miejsce realizacji zamówienia oraz niezbędny
sprzęt. Wykonawca każdorazowo potwierdzi przyjęcie zgłoszenia zapotrzebowania
sprzętowego do realizacji.

5.3.

Czas wynajmu jednostki sprzętowej Wykonawcy, w zakresie zadania 1-6 liczony
będzie od momentu przybycia jednostki sprzętowej do wskazanego miejsca
realizacji zamówienia do czasu zakończenia prac. Koszt dojazdu w miejsce
wskazane przez Zamawiającego oraz koszt powrotu ponosi Wykonawca.

5.4.

Wykonawca może powierzyć realizację części przedmiotu zamówienia
podwykonawcom. W przypadku zamiaru wykonywania przedmiotu zamówienia
z udziałem podwykonawców wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej
ofercie: części zamówienia (część), których wykonanie zamierza powierzyć
podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. Wskazanie
takie należy umieścić na formularzu ofertowym.
Zamawiający nie określa wymagań w zakresie złożenia przedmiotowych środków
dowodowych.

5.5.

6. Termin wykonania zamówienia

6.1.
Termin wykonania zamówienia:
Zadanie nr 1 – 15 miesięcy od dnia podpisania umowy lub do wyczerpania wartości
umowy, w zależności od tego co nastąpi pierwsze.
Zadanie nr 2 – 15 miesięcy od dnia podpisania umowy lub do wyczerpania wartości
umowy, w zależności od tego co nastąpi pierwsze.
Zadanie nr 3 – 15 miesięcy od dnia podpisania umowy lub do wyczerpania wartości
umowy, w zależności od tego co nastąpi pierwsze.
Zadanie nr 4 – 15 miesięcy od dnia podpisania umowy lub do wyczerpania wartości
umowy, w zależności od tego co nastąpi pierwsze.
Zadanie nr 5 – 15 miesięcy od dnia podpisania umowy lub do wyczerpania wartości
umowy, w zależności od tego co nastąpi pierwsze.
Zadanie nr 6 – 15 miesięcy od dnia podpisania umowy lub do wyczerpania wartości
umowy, w zależności od tego co nastąpi pierwsze.
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7. Podstawy wykluczenia o których mowa w art. 108 Pzp
7.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do
których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1 Pzp, tj.:
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,
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 wart. 270-277dKodeksu karnego, lub przestępstwo
skarbowe,
h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca
2012r. 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;
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 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, 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 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.
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7.2.

7.3.

7.4.
7.5.

Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108
ust. 1 pkt 1, 2, 5 Pzp, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie
przesłanki określone w art. 110 ust. 2 Pzp.
Zamawiający oceni, czy podjęte przez Wykonawcę czynności są wystarczające
do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności
czynu Wykonawcy, a jeżeli uzna, że nie są wystarczające, wykluczy Wykonawcę.
Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 Pzp.
Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania, ofertę
Wykonawcy wykluczonego Zamawiający odrzuca.

8. Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają
warunki, dotyczące:
8.1.1. Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności
gospodarczej lub zawodowej
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy
spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do prowadzenia określonej
działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.
8.1.2. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy
spełniają warunki, dotyczące posiadania zdolności do występowania w obrocie
gospodarczym. Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.
8.1.3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający
wymaga,
aby
wykonawca
posiadał
ubezpieczenie
od
odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej
związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż:
 350 000,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy i 00/100 zł) oddzielnie
dla zadań nr 1, nr 3
 450 000,00 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy i 00/100 zł) oddzielnie
dla zadań nr 2, nr 4, nr 5, nr 6
8.1.

Uwaga: W przypadku złożenia ofert na więcej niż jedną część zamówienia Wykonawca
musi posiadać ubezpieczenie na kwotę o łącznej wartości nie mniejszej niż suma
kwoty wskazanej powyżej dla każdego zadania (części zamówienia) i liczby zadań,
na które Wykonawca składa ofertę.
8.1.4. Zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli
Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania
ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie):
zrealizował lub realizuje (przy czym w tym przypadku będzie liczona wartość
zrealizowanej części przedmiotu umowy) co najmniej 1 usługę polegającą na
usługach dzierżawy lub wynajmu maszyn budowlanych/ pojazdów
budowlanych, na kwotę brutto odrębnie dla każdego zadania nie mniejszą niż:
zadanie nr 1: 200 000,00 zł
zadanie nr 2: 400 000,00 zł
zadanie nr 3: 200 000,00 zł
zadanie nr 4: 400 000,00 zł
zadanie nr 5: 400 000,00 zł
zadanie nr 6: 400 000,00 zł
b) warunek ten, w zakresie potencjału technicznego dla zadania nr 1-6, zostanie
 co najmniej 1 maszyną budowlaną/pojazdem (opisaną dla każdego zadania) oraz
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co najmniej jedną osobą zdolną do wykonania przedmiotu zamówienia, tj.
posiadającą
wymagane
przepisami
uprawnienia
operatora
maszyny
budowlanej/prawo jazdy kategorii zezwalającej na prowadzenie samochodu
ciężarowego;

9. Dysponowanie zasobami innych podmiotów, informacja dla wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne/konsorcja)
9.1.
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału
w postępowaniu, w odniesieniu do zamówienia, lub jego części, polegać na
zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących
go z nim stosunków prawnych.
9.2.
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 zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy
potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował
niezbędnymi zasobami tych podmiotów; wzór oświadczenia stanowi nr Załącznik
1B.
9.3.
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w 9.2,
potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi
zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa,
w szczególności:
1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów
podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
9.4.
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.
9.5.
Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów
udostępniających zasoby Zamawiający zbada, czy nie zachodzą wobec tego
podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem
Wykonawcy.
9.6.
Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów
udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa
w 12.2.1. SWZ także oświadczenie 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.
9.7.
Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające
zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub
ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełnianie warunków
udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu
podstawy wykluczenia, o których mowa w pkt 7.1.
9.8.
Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie
z Wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej i ekonomicznej, za szkodę
poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych
zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.
9.9.
Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa
podmiotu udostępniającego zasoby, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę
warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy
wykluczenia, Zamawiający zażąda od wykonawcy, aby wykonawca w określonym
terminie zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub wykazał,
że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.
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9.10.

9.11.

9.12.

9.13.

9.14.

Pozostałe informacje w zakresie dysponowania zasobami „podmiotów
trzecich” zawarte są w art. 118 – 123 Pzp.
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
warunki, określone w pkt 8.1. zostaną spełnione wyłącznie jeżeli co najmniej jeden
z wykonawców spełnia postawione warunki lub wszyscy wykonawcy łącznie
spełniają te warunki. Żaden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie
przesłanek z pkt 7.1.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
oświadczenia, o których mowa w 10 SWZ, składa każdy z wykonawców.
Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków
udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków
udziału w postępowaniu.
Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia
z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną
odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania.

10. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz w celu
powiedzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
10.1. Zgodnie z art. 126 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający przed wyborem
najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni,
aktualnych na dzień złożenia, oświadczenia, o którym mowa w lit. a) oraz
następujących podmiotowych środków dowodowych:
a) oświadczenie na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia
sporządzone zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego
w rozporządzeniu Wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r.
ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu
zamówienia ( Dz. Urz. UE L 3 z 06.01.2016, str. 16 – zwanego dalej „JEDZ”.
Oświadczenie stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełniania
warunków udziału w postępowaniu.
Oświadczenie, o którym mowa powyżej stanowi załącznik nr 7 do SWZ.
Zamawiający informuje, że Wykonawca zamówienie może ograniczyć się do
wypełnienia w części IV JEDZ sekcji α ( w celu potwierdzenia spełnienia warunków
o których mowa w 8.1 SWZ) i nie jest zobowiązany do wypełniania żadnej z
pozostałych sekcji w części IVJEDZ.
Zgodnie z postanowieniami Załącznika I do Rozporządzenia Wykonawczego
Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającego standardowy
formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE seria L
2016 r. Nr 3, s. 16) JEDZ w przypadku gdy zamówienia dzielą się na części oraz
warunki udziału w postępowaniu (nazywane w JEDZ kryteriami kwalifikacji) dla
poszczególnych części są różne, należy wypełnić JEDZ dla każdej części.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców,
JEDZ składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw
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wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w jakim każdy
z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów
udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z JEDZ, także JEDZ 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.
b) oświadczenia 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 (Dz. U. z 2021 r. poz. 275),
z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową w postępowaniu,
albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz
z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty
częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy
kapitałowej; (załącznik nr 2)
c) dowody, że usługi wykazane w JEDZ na potwierdzenie spełnienia warunku udziału
w postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie
doświadczenia zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Dowodami, o których mowa powyżej są referencje bądź inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane,
a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane,
a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w
stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. W przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne
dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku gdy
Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi będące przedmiotem
zamówienia były wcześniej wykonywane, Wykonawca nie ma obowiązku
przedkładania dokumentów potwierdzających należyte wykonanie usług. Do
referencji należy dołączyć wykaz wykonanych dostaw – załącznik nr 3 do
SWZ.
d) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:
 art. 108 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp,
 art. 108 ust.1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się
o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,
- sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem
e) dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego,
w szczególności polisy. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może
złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych
przez zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób
potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału
w postępowaniu.
UWAGA: (dotyczy wszystkich dokumentów na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia):
W przypadku Wykonawców wspólnie składających ofertę dokumenty, zobowiązany
jest złożyć każdy z Wykonawców wspólnie składających ofertę.
Dokumenty podmiotów zagranicznych: jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast informacji z Krajowego
Rejestru Karnego, o której mowa w pkt 10.1 d) SWZ – 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
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którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w
pkt 10.1. c). Dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
jego złożeniem.
Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się
dokumentów, o których mowa wyżej lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich
przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, 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, wystawione zgodnie z terminem dla tych dokumentów.
10.3.

10.4.

10.5.




10.6.

Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub
zawodowych podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art.
118 Pzp, przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w
pkt 10. 1 b, d SWZ dotyczących tych podmiotów, potwierdzających, że nie
zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania.
Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów
udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa pkt
10.1 a), także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające
brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków
udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie, w jakim wykonawca
powołuje się na jego zasoby.
Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli:
może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych,
w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005
r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile
wykonawca wskazał w oświadczeniu o spełnianiu warunków oraz niepodleganiu
wykluczeniu dane umożliwiające dostęp do tych środków;
podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada
zakresowi oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu.
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków
dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz
potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.

11. Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę
11.1.

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

12. Opis sposobu przygotowania ofert oraz wymagania formalne dotyczące
składanych oświadczeń i dokumentów
12.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na każdą część zamówienia (zadanie).
12.2. Ofertę należy sporządzić wg wzoru Formularz Ofertowy stanowiącego Załącznik
Nr 1 do SWZ wraz z ofertą i załącznikiem do oferty (kosztorys ofertowy)
Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
12.2.1. zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w 9.3. SWZ (jeżeli dotyczy) –
zgodnie z Załącznikiem nr 1B do SWZ;
12.2.2. dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie
pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy).
12.3. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania
wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji wykonawcy określoną w rejestrze lub
innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej wykonawcy albo
przez upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy. W celu potwierdzenia,
że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego
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reprezentowania, zamawiający żąda od wykonawcy odpisu lub informacji
z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej lub innego właściwego rejestru
12.4. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy
z 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913
z późn. zm.) które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny
zostać przekazane w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku - „Załącznik
stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”, a następnie wraz z plikami stanowiącymi
część jawną skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP). Wykonawca
zobowiązany jest wraz z przekazaniem informacji zastrzeżonych jako tajemnica
przedsiębiorstwa wykazać spełnienie przesłanek określonych w art. 11 ust. 2
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zastrzeżenie przez wykonawcę
tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia będzie traktowane przez
zamawiającego jako bezskuteczne, ze względu na zaniechanie przez wykonawcę
podjęcia, przy dołożeniu należytej staranności, działań w celu utrzymania poufności
objętych klauzulą informacji zgodnie z art. 18 ust. 3 Pzp.
UWAGA: Wykonawca nie może zastrzec: nazwy firmy, adresu Wykonawcy, ceny
oferty, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności.
Zasady składania ofert przy użyciu środków komunikacji elektronicznej:
a) Wykonawca chcąc złożyć ofertę przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej, musi posiadać konto na Elektronicznej Platformie Usług
Administracji Publicznej (ePUAP). Wykonawca posiadający konto na ePUAP
ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku.
b) wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów
elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz
informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie
korzystania z miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx oraz
Regulaminie ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/regulamin
Wykonawca jest zobowiązany do zaakceptowania ww. Regulaminów.
Maksymalny rozmiar plików ofert przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych
formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku wynosi 150 MB.
12.6. Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania
o udzielenie zamówienia dostępne są na Liście wszystkich postępowań na
miniPortalu.
12.7. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci
elektronicznej w formacie danych pdf, doc, docx, rtf, xps, xls, xlsx, odt..
12.8. Przed upływem terminu składania ofert, wykonawca może wprowadzić zmiany do
złożonej oferty lub wycofać ofertę. W tym celu należy w systemie Platformy kliknąć
przycisk „Wycofaj ofertę”. Zmiana oferty następuje poprzez wycofanie oferty oraz
jej ponowne złożenie.
12.9. Podmiotowe środki dowodowe lub inne dokumenty, w tym dokumenty
potwierdzające umocowanie do reprezentowania, sporządzone w języku obcym
przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.
12.10. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności
z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca składający ofertę.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
12.5.

13. Termin związania ofertą
13.1.

13.2.

Wykonawca będzie związany złożoną Ofertą do dnia 13.11.2021 tj. 60 dni od dnia
upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania
ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.
W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem
terminu związania ofertą, Zamawiający przed upływem tego terminu zwróci się
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jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu
związania ofertą o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.
14. Sposób i termin składania i otwarcia ofert
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformy miniportal do dnia 15.09.2021 r.,
godz. 10.00.
14.2. Otwarcie nastąpi w dniu 15.09.2021. godz. 11.00.
14.3. W przypadku awarii elektronicznego systemu używanego do otwarcia ofert, która
powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez
Zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.
Otwarcie ofert nastąpi poprzez upublicznienie wczytanych na miniportalu ofert.
14.4. Oferty dostarczone po wyznaczonym terminie zostaną odrzucone.
14.5. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający udostępnia na stronie internetowej
prowadzonego postępowania 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.
14.6. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na każdą cześć zamówienia (zadanie).
14.7. Treść oferty musi być zgodna z wymaganiami Zamawiającego określonymi
w niniejszej SWZ.
14.8. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający
określił wzory w formie formularzy, powinny być sporządzone zgodnie z tymi
wzorami.
14.9. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być
sporządzona w języku polskim i złożona pod rygorem nieważności w formie
elektronicznej,
za
pośrednictwem
miniportalu
oraz
podpisana
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
14.10. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej
prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
14.1.

15. Sposób obliczenia ceny
Wykonawca podaje cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia w ofercie; cena
powinna być wyrażona w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku.
15.2. Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją
przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz istotnymi
postanowieniami umowy określonymi w niniejszej SWZ.
15.3. Cena podana w ofercie jest ceną ostateczną, niepodlegającą negocjacji.
15.4. Cenę oferty należy obliczyć przy zachowaniu następujących założeń:
a) cena, o której mowa w pkt. 15.1 musi zawierać wszystkie koszty związane
z realizacją zamówienia, wynikające wprost z Opisu Przedmiotu Zamówienia,
jak również inne koszty wynikające z umowy,
b) ewentualne upusty muszą już być zawarte w wyliczonych cenach jednostkowych,
jak również w ogólnej cenie oferty,
c) rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawca będą prowadzone w złotych
polskich.
15.3. Stawkę podatku od towarów i usług (VAT) należy uwzględnić w wysokości
obowiązującej na dzień składania ofert.
15.4. Jeżeli wykonawca składa ofertę, 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 2021 r. poz. 685 z późn. zm.), dla celów
15.1.
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zastosowania kryterium ceny Zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie
ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć.
15.5. W przypadku, o którym mowa w 15.4. Wykonawca w ofercie, ma obowiązek:
1) poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do
powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego;
2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie
będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;
3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym
zamawiającego, bez kwoty podatku;
4)
wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy,
będzie miała zastosowanie.
16. Kryteria oceny ofert , wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert

16.1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający
następującymi kryteriami oceny ofert:
1) Cena (C) – waga kryterium 60%;
2) Potencjał techniczny– waga kryterium 40%.

będzie

się

kierował

16.2. W ramach kryterium „Cena” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu
wzoru:
Cn
C = ------------ x100 pkt x 60 %
Co
gdzie:
C – liczba punktów w ramach kryterium „Cena”,
Cn - najniższa cena spośród ofert ocenianych
Co - cena oferty ocenianej
Ocenie w ramach kryterium „Cena” podlegać będzie cena brutto podana
w formularzu oferty dla danego zadania (załącznik nr 1 do SWZ).
W ramach kryterium „potencjał techniczny” ocena ofert dokonana będzie na podstawie
złożonego przez Wykonawcę oświadczenia w zakresie terminu możliwości podstawienia
jednostki zastępczej w przypadku awarii:
do 2 dni – 40 pkt
od 3 do 7 dni - 20 pkt
od 8 do 14 dni – 0 pkt

Razem:
16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

100 %

Max. liczba punktów -100

Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników oceny oferty do dwóch miejsc po
przecinku. Gdyby wyniki oceny dwóch lub większej liczby ofert okazały się takie
same, Zamawiający nie zastosuje zaokrągleń, chyba że działanie takie nie będzie
mogło przynieść zróżnicowania wyników.
Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród ofert nieodrzuconych
wyłącznie na podstawie kryteriów oceny ofert, przez co należy rozumieć ofertę,
która przedstawia najkorzystniejszy bilans kryteriów opisanych w SWZ.
Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej
ofert przedstawia taki sam bilans ceny oraz kryterium potencjału technicznego,
Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę z najniższą ceną.
Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa pkt 16.4.,
Zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie
określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.
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Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen wyższych niż
zaoferowane w uprzednio złożonych ofertach.
16.6. Zamawiający poprawi w ofercie:
a) oczywiste omyłki pisarskie,
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek,
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia,
niepowodujące istotnych zmian w treści oferty
- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została
poprawiona.
16.7. Jeżeli zaoferowana cena, lub jej 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 zażąda od wykonawcy wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w
zakresie wyliczenia ceny, lub jej istotnych części składowych. Wyjaśnienia mogą
dotyczyć zagadnień wskazanych w art. 224 ust. 3 Pzp.
16.8. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na
wykonawcy.
16.9. Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień w
wyznaczonym terminie, lub jeżeli złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie
uzasadniają podanej
w ofercie ceny.
16.11. Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta, która uzyska największą sumę
punktów uzyskanych w ww. kryteriach oceny ofert. Oferta może uzyskać
maksymalnie 100 punktów.
17. Formalności, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia Umowy
17.1. Zamawiający zawrze umowę z wykonawcą którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza. Przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego,
wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest
dopełnić następujących formalności - przedłożyć Zamawiającemu:
17.1.1. 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;
17.1.2. dostarczenie Zamawiającemu potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii
umowy regulującej współpracę podmiotów składających wspólną ofertę dotyczy Wykonawców, którzy wspólnie uzyskali zamówienie.
17.1.3. Niedopełnienie wskazanych formalności będzie traktowane jako uchylanie się
przez Wykonawcę od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
17.2. Umowa zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą w terminach określonych w Pzp
Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie
wskazanym przez Zamawiającego.
17.3. Wybrany Wykonawca ma obowiązek zawrzeć Umowę, której warunki określono
w wzorze Umowy.
17.4. Wszelkie istotne dla stron postanowienia zawiera wzór umowy stanowiący
załącznik nr 5 do SWZ. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego.
Postanowienia ustalone we wzorze nie podlegają negocjacjom. Umowa zostanie
zawarta na podstawie złożonej oferty Wykonawcy. Zamawiający przewiduje
możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co
najmniej jednej z okoliczności w niej wymienionych z uwzględnieniem podanych we
wzorze umowy warunków ich wprowadzenia.
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18. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania Umowy
18.1. Zamawiający nie wymaga od wykonawcy, którego oferta została uznana za
najkorzystniejszą, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.
19. Środki odwoławcze
19.1

19.2.

19.3.

19.4.

19.5.

W niniejszym postępowaniu przysługują środki ochrony prawnej – odwołanie
składane do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej oraz skarga składana za
pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego.
Odwołanie przysługuje na:
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą
w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej,
dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub
konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy;
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie
umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania
wykonawców lub konkursie, do której zamawiający był obowiązany na
podstawie ustawy;
3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub
zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do
tego obowiązany.
Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania
zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób,
aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed
upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie jego kopii nastąpiło przed
upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.
Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia
doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, 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.
Szczegółowe zasady i terminy wnoszenia środków ochrony prawnej określone
zostały w art. 505 – 590 ustawy Pzp.

20. Klauzula informacyjna z art. 13 rozporządzenia RODO

W związku ze stosowaniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
ochrony danych osobowych, Zespół Składnic Lasów Państwowych w Siedlcach
przedstawia informację wymaganą Rozporządzeniem dotyczącą przetwarzania danych
osobowych.
Podstawa prawna
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz.U. UE L.2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r.
(dalej: „RODO”).
1. Administrator danych osobowych
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Zespół Składnic Lasów
Państwowych w Siedlcach, adres: 08 – 110 Siedlce, ul. Kazimierzowska 9, NIP
821–001–12–15
(dalej:
ZSLP),
strona
internetowa:
www.zslp.siedlce.warszawa.lasy.gov.pl. W sprawie danych osobowych może
Pan/Pani skontaktować się na piśmie – pod wskazany wyżej adres ZSLP, drogą
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elektroniczną pod adres elektroniczny: zslp.siedlce@warszawa.lasy.gov.pl lub
telefonicznie dzwoniąc pod numer telefonu 25-632-58-79.
2. Inspektorem ochrony danych w Zespole Składnic Lasów Państwowych w Siedlcach
można skontaktować się poprzez e-mail: iod@comp-net.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego.
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 Pzp.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 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;
6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Pzp, związanym
z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8. posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie
administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan
zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu
sprecyzowanie żądania,
w szczególności podania nazwy lub daty
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo
sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie
zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych
(skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień
umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać
integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których
mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma
zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania
ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub
prawnej, lub
z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii
Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących
narusza przepisy RODO;
9. nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10. przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne
z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora.
21. Postanowienia końcowe
21.1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SWZ mają zastosowanie przepisy Pzp,
aktów wykonawczych do Pzp.
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21.2.

Możliwości zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego określone są we
wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszej SWZ.

Załączniki do SWZ:
1. Formularz Oferty: Załącznik nr 1
2. Oświadczenie zawierające zobowiązanie o oddaniu Wykonawcy do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia: Załącznik nr 1B
3. Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej: Załącznik nr 2
4. Wykaz dostaw: Załącznik nr 3
5. Wykaz osób: Załącznik nr 4
6. Istotne dla stron postanowienia umowy: Załącznik nr 5
7. OPZ: Załącznik nr 6
8. Formularz JEDZ: Załącznik nr 7
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* W przypadku składania oferty na więcej niż jedno zadanie należy wypełnić odrębną ofertę dla każdego z zadań

Załącznik nr 1 do SWZ
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
(Nazwa i adres wykonawcy, NIP, adres poczty elektronicznej,
adres skrzynki ePUAP )

_____________________________________________, dnia _____________ r.

OFERTA
Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
Zespół Składnic Lasów Państwowych
ul. Kazimierzowska 9, 08-110 Siedlce
Odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Wynajem maszyn budowlanych z
operatorem” nr zadania………….., nr postępowania B.270.64.2021 składamy niniejszym ofertę na
to zamówienie:
1. Za wykonanie przedmiotu zamówienia oferujemy następujące wynagrodzenie brutto:
__________________________________________________________________________PL
2. Wartość robót bez kwoty podatku wynosi: ____________________________________ PLN.
stawka podatku VAT ___________________ .
3. Termin płatności faktury wynosi 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo
wystawionej faktury.
4. Oświadczamy, że dokonamy podstawienia jednostki zastępczej w przypadku awarii w
ciągu:
Termin realizacji od podpisania umowy

5.

6.

7.
8.

Termin dostawy gwarantowany przez
Wykonawcę: (wybrany okres zaznaczyć
znakiem „x”)

do 2 dni
3-7 dni
8-14 dni
Informujemy, że wybór oferty będzie* prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.
Wskazujemy usługi, których świadczenie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
________________________________________________________
Wartość ww. usług bez kwoty podatku wynosi:
____________________________________ zł.
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją warunków zamówienia, w tym także ze
wzorem umowy i uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do przygotowania niniejszej
oferty. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy zgodnej z
niniejszą ofertą, na warunkach określonych w specyfikacji warunków zamówienia oraz w
miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany
w specyfikacji warunków zamówienia.
Następujące zakresy rzeczowe wchodzące w przedmiot zamówienia zamierzamy zlecić
następującym podwykonawcom:
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Podwykonawca (firma lub nazwa)

Zakres rzeczowy

Nazwy (firmy) podwykonawców, na których zasoby powołujemy się na zasadach określonych
w art. 118 – 123 Pzp w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu:
________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_____________________ .
9. Następujące informacje zawarte w naszej ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________ Uzasadnienie zastrzeżenia
ww. informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa zostało załączone do naszej oferty.
10. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na adres:
____________________________________________________________________________
________________________________________________________________
e-mail: __________________________________________________________
nr tel.: __________________________________________________________
11. Załącznikami do niniejszej oferty są:
____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________________
* - tylko w przypadku wskazania przez wykonawcę, że wybór jego oferty będzie prowadził do
powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego
Oświadczam, że:
a) wyrażam zgodę na przetwarzanie wszelkich osobowych zawartych w ofercie i w dokumentach
składanych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
b) wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO , wobec osób
fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania
się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu i przekazałem do
Zamawiającego,
c) nie przekazuję danych osobowych innych niż bezpośrednio mnie dotyczących lub zachodzi
wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego przez Zamawiającego, stosownie do art. 13
ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO.
Rodzaj Wykonawcy:
mikroprzedsiębiorstwo
małe przedsiębiorstwo
średnie przedsiębiorstwo
jednoosobowa działalność gospodarcza
osoba fizyczna nieprowadząca działalności
gospodarczej
Inny rodzaj (jaki)…………………….

Zaznaczyć „X”

Dokument musi być podpisany
kwalifikowanym podpisem
elektronicznym

21 | S t r o n a

Załącznik nr 1 do oferty
__________________________________________________________
__________________________________________________________
(Nazwa i adres wykonawcy)
_____________________________________________, dnia _____________ r.
KOSZTORYS OFERTOWY
Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
Zespół Składnic Lasów Państwowych
ul. Kazimierzowska 9, 08-110 Siedlce
Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na „Wynajem maszyn
budowlanych z operatorem” nr postępowania B.270.64.2021, składamy niniejszym ofertę
na i oferujemy następujące ceny jednostkowe:

Zadanie
nr

Cena
Nazwa
Ilość
j.m.
jednostkowa
sprzętu
godzin
netto zł/h

Wartość
netto

Wartość
podatku VAT

Wartość brutto

h

Dokument musi być podpisany
kwalifikowanym podpisem
elektronicznym

Załącznik nr 2 do oferty
__________________________________________________________
__________________________________________________________
(Nazwa i adres wykonawcy)
_____________________________________________, dnia _____________ r.
KOSZTORYS OFERTOWY
Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
Zespół Składnic Lasów Państwowych
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ul. Kazimierzowska 9, 08-110 Siedlce
Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na „Wynajem maszyn
budowlanych z operatorem” nr postępowania B.270.64.2021, składamy niniejszym ofertę
na i oferujemy następujące ceny jednostkowe:

Zadanie
nr

Cena
Nazwa
Ilość
j.m.
jednostkowa
sprzętu
godzin
netto zł/km

Wartość
netto

Wartość
podatku VAT

Wartość brutto

km

Dokument musi być podpisany
kwalifikowanym podpisem
elektronicznym
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*Wypełnić wówczas, gdy wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów
Załącznik nr 1B do SWZ
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
(Nazwa i adres podmiotu udostępniającego zasoby)
_____________________________________________, dnia _____________ r.
ZOBOWIĄZANIE O ODDANIU WYKONAWCY
DO DYSPOZYCJI NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW NA POTRZEBY WYKONANIA
ZAMÓWIENIA*
Oświadczamy, że jako tzw. inny podmiot, zobowiązujemy się, na zasadzie
art. 118 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2021
r., poz. 1129 z późn. zm.) udostępnić Wykonawcy przystępującemu do postępowania
w
sprawie
zamówienia
publicznego
prowadzonego
w
trybie
przetargu nieograniczonego
o nazwie „Wynajem maszyn budowlanych
z operatorem”, nr zadania……..., nr postępowania B.270.66.2021, (nazwa Wykonawcy
______________________________________
z siedzibą
w ______________________________ (adres Wykonawcy)
następujące zasoby:
_______________________________________________________,
_______________________________________________________,
_______________________________________________________,
na potrzeby spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu określonych
w pkt. 8.1. Specyfikacji warunków zamówienia.
Wykonawca będzie mógł wykorzystywać nasze zasoby przy wykonywaniu zamówienia
przez okres obowiązywania umowy, w następujący sposób i w następującym zakresie:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
______
Z Wykonawcą łączyć nas będzie
____________________________________________________________________

____________________________
(podpis osoby uprawnionej do
reprezentacji innego podmiotu)
Dokument musi być podpisany
kwalifikowanym podpisem
elektronicznym

24 | S t r o n a

Załącznik nr 2 do SWZ
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
(Nazwa i adres Wykonawcy)
_____________________________________________, dnia _____________ r.
OŚWIADCZENIE
O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ
GRUPY KAPITAŁOWEJ
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, niniejszym, w
zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z
2021 roku, poz. 1129) oświadczam, że:
…………………………………………………………………………………………………
(nazwa Wykonawcy)
nie należy do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą,
który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową w Postępowaniu/*;
należy do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą,
który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową w Postępowaniu/*:

..................................................................
Podpis osoby / osób reprezentujących wykonawcę

Dokument musi być podpisany
kwalifikowanym podpisem
elektronicznym

* należy zaznaczyć odpowiedni kwadrat,
** wraz ze złożeniem oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca składa dokumenty lub informacje
potwierdzające przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej

* W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, wykonawca przedstawia, wraz z oświadczeniem,
także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, w tym podwykonawcy potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz
odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.
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Załącznik nr 3 do SWZ
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
(Nazwa i adres Wykonawcy)
___________________________________________, dnia _____________ r.

WYKAZ DOSTAW WYKONANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ / WYKONAWCÓW W OKRESIE OSTATNICH 3 LAT
PRZED UPŁYWEM TERMINU SKŁADANIA OFERT, A JEŻELI OKRES PROWADZENIA
DZIAŁALNOŚCI JEST KRÓTSZY – W TYM OKRESIE
Przystępując do postępowania w sprawie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego o nazwie „Wynajem maszyn budowlanych z operatorem”, znak
sprawy: B.270.64.2021
nr zadania…………., przedkładam poniższy wykaz:
Nazwa zamówienia
Data
Data
Wartość
Rodzaj wykonanych rozpoczęcia zakończenia
Lp.
zamówienia
dostaw (wynajem
wykonania
wykonania
brutto w zł
maszyn)
m-c / rok
m-c/ rok

Miejsce wykonania

Do wykazu załączam/y dowody określające czy wykazane dostawy zostały
wykonane należycie, w szczególności informacje o tym czy dostawy zostały zrealizowane
terminowo.

Dokument musi być podpisany
kwalifikowanym podpisem
elektronicznym
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Załącznik nr 4 do SWZ
_______________________________
_______________________________
(Nazwa i adres Wykonawcy)

WYKAZ OSÓB
SKIEROWANYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA
B.270.64.2021
Przystępując do postępowania w sprawie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego o nazwie „Wynajem maszyn budowlanych z operatorem”
znak: B.270.64.2021, przedkładam poniższy wykaz:

Lp.

Nazwisko
i imię

Zakres
czynności

Opis posiadanych
kwalifikacji

Podstawa do
dysponowania
osobą
(umowa
o prace,
zlecenie, itp.)

Oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, a które zostały wskazane w wykazie
osób, posiadają wymagane kwalifikacje zawodowe oraz wykształcenie niezbędne do wykonania przedmiotu
zamówienia.

dnia

..................................................................

Podpis
Dokument musi być podpisany
kwalifikowanym podpisem
elektronicznym
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Załącznik nr 5 do SWZ
Istotne dla stron postanowienia umowy
zawarta w dniu …………. 2021 r. w ................................... pomiędzy:
Skarbem Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Zespół Składnic
Lasów Państwowych w Siedlcach, adres: ul. Kazimierzowska 9, 08-110 Siedlce, NIP: 821001-12-15
zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:
Pan Mateusz Grützmacher – Dyrektor ZSLP w Siedlcach
Pani Agnieszka Kordys – Główny księgowy
a
…………………………………………………………………………………………………………
…….…………
z siedzibą
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………..
wpisanym do ……………………………. …………………………… , pod nr ……… ..
…………..,
NIP: ……………., REGON: …………….
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”,
reprezentowanym przez:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………..

Preambuła
W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego o wartości powyżej kwoty określonej na podstawie art. 3 ust. 1
ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (j.t. Dz.U. z 2021 poz.
1129 z późn. zm.), dalej: Pzp, W postepowaniu o nazwie „Wynajem maszyn
budowlanych z operatorem”
Strony zawierają umowę następującej treści:

§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem zamówienia jest wynajem maszyn budowlanych/pojazdów budowy zgodnie
ze złożoną ofertą (załącznik nr 1) na okres 15 miesięcy lub do wyczerpania wartości
umowy, w zależności od tego co nastąpi pierwsze, liczony od podpisania umowy.
Wykonawca przekaże sprzęt najpóźniej 15 dni od podpisania umowy.
2. O każdorazowym terminie wynajmu maszyn Zamawiający powiadomi Wykonawcę
telefonicznie, e-mailem, lub faxem (dalej: „zlecenie jednostkowe”). Zlecenia jednostkowe
Zamawiający będzie przekazywał w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku z
wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach 7 – 15. W zawiadomieniu
Zamawiający dokładnie określi oczekiwany czas i miejsce realizacji zamówienia oraz
niezbędny sprzęt. Wykonawca każdorazowo potwierdzi przyjęcie zgłoszenia
zapotrzebowania sprzętowego do realizacji. Brak potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia
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3.
4.

5.
6.
7.

8.

9.

przesłanego w dni robocze nie ma wpływu na obowiązek Wykonawcy realizacji złożonego
przez Zamawiającego jednostkowego zlecenia.
Wykonawca podstawi jednostkę sprzętową w miejsce wskazane w zleceniu
jednostkowym najpóźniej w terminie 5 godzin od przekazania tego zlecenia.
Wynagrodzenie za pracę jednostki sprzętowej liczone będzie od momentu przybycia
jednostki sprzętowej Wykonawcy wraz z operatorem w miejsce wskazane przez
Zamawiającego na terenie województwa mazowieckiego do czasu zakończenia prac.
Koszt dojazdu w miejsce wskazane przez Zamawiającego oraz koszt powrotu ponosi
Wykonawca.
Czas wykonywania usługi w poszczególnych dniach roboczych liczony będzie od
momentu wjazdu na plac budowy do momentu wyjazdu z placu budowy.
Zamawiający nie zapewnia ochrony sprzętu pozostawionego na budowie po godzinach
pracy.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie wykorzystania wszystkich maszyn
wskazanych w zadaniach. Zapotrzebowanie na maszyny będzie zgłaszane w zależności
od bieżących potrzeb Zamawiającego, tj. w zależności od prac zleconych do wykonania.
Rozliczenie usług nastąpi na podstawie cen jednostkowych wg formularza ofertowego
przedłożonego przez Wykonawcę. Korekta zakresu usług wiąże się ze zmianą
wynagrodzenia na niezmienionych warunkach i nie oznacza to zmiany umowy.
Nazwa i kod dotyczący przedmiotu zamówienia określone są we Wspólnym Słowniku
Zamówień:
45500000-2 — Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia
robót z zakresu budownictwa oraz inżynierii wodnej i lądowej
60181000-0 – wynajem samochodów ciężarowych wraz z kierowcą
45520000-8 wynajem koparek wraz z obsługą operatorską
§2
Termin realizacji umowy
Termin realizacji:
Zadanie nr 1: okres 15 miesięcy
z zależności od tego co nastąpi.
Zadanie nr 2: okres 15 miesięcy
z zależności od tego co nastąpi.
Zadanie nr 3: okres 15 miesięcy
z zależności od tego co nastąpi.
Zadanie nr 4: okres 15 miesięcy
z zależności od tego co nastąpi.
Zadanie nr 5: okres 15 miesięcy
z zależności od tego co nastąpi.
Zadanie nr 6: okres 15 miesięcy
z zależności od tego co nastąpi.

lub do wyczerpania wartości przedmiotu umowy
lub do wyczerpania wartości przedmiotu umowy
lub do wyczerpania wartości przedmiotu umowy
lub do wyczerpania wartości przedmiotu umowy
lub do wyczerpania wartości przedmiotu umowy
lub do wyczerpania wartości przedmiotu umowy

§3
Obowiązki Zamawiającego
1. Zamawiający jest zobowiązany do przesłania Wykonawcy w dni robocze zlecenia
jednostkowego w formie elektronicznej bądź faksem z informacją o miejscu robót oraz
szacowanym czasie pracy. Zamawiający zastrzega możliwość telefonicznego
przekazania zlecenia zapotrzebowania na dany sprzęt.
2. Zamawiający jest zobowiązany do terminowej zapłaty wynagrodzenia należnego
Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy.
29 | S t r o n a

§4
Obowiązki Wykonawcy
1. Wykonawca ma obowiązek wykonywania przedmiotu umowy z należytą starannością
zgodnie z Umową i ofertą, nienaruszającymi Umowy poleceniami Zamawiającego,
zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody związane
z realizacją Umowy, w szczególności za utratę dóbr materialnych, uszkodzenie ciała
lub śmierć osób oraz ponosi odpowiedzialność za wybrane metody działań
i bezpieczeństwo na terenie budowy.
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody i inne zdarzenia
powstałe w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy, chyba że wyłącznie
odpowiedzialnym za powstałe szkody jest Zamawiający lub osoba trzecia, za którą
Zamawiający ponosi odpowiedzialność.
4. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego udzielenia odpowiedzi na zgłoszone
szkody.
5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanych usług.
6. Wykonawca jest zobowiązany do następujących czynności określonych szczegółowo
w postanowieniach Umowy:
a) przekazywania Zamawiającemu informacji dotyczących realizacji Umowy oraz
umożliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,
b) wykonywania przedmiotu umowy zgodnie z właściwymi przepisami prawa, w tym z
zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi przy wykonywaniu
zleconego zamówienia oraz z zasadami wiedzy technicznej,
c) zapewnienia obsługi sprzętu przez osoby posiadające wymagane prawem
uprawnienia,
d) utrzymywania porządku na terenie budowy,
e) stosowania się do poleceń Zamawiającego,
f) dostarczania urządzeń (sprzętu) zgodnych z postanowieniami Umowy,
g) zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom, jeżeli Wykonawca dopuszcza
Podwykonawców do udziału w realizacji Umowy.
7. Wykonawca jest zobowiązany do:
a) wykonywania przedmiotu umowy doraźnie, w zależności od potrzeb
Zamawiającego,
b) wykonywania przedmiotu umowy zgodnie ze zleceniem jednostkowym, chyba że
warunki atmosferyczne takie jak długotrwałe i obfite opady deszczu powyżej 5 dni
lub opady śniegu, nie pozwalają na wykonywanie określonego rodzaju usług,
c) rozpoczęcia wykonywania usługi najpóźniej w ciągu 5 godzin od otrzymania
zlecenia jednostkowego od Zamawiającego.
8. W sytuacji wystąpienia awarii jednostki sprzętowej Wykonawcy jest on zobowiązany
podstawić jednostkę zastępczą w czasie nie dłuższym niż ………. od zaistnienia awarii
wynajmowanej jednostki, przy czym podstawiona jednostka musi posiadać parametry
spełniające wymagania określone w SWZ, zdolne do wykonania zleconego zadania.
9. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcom,
Wykonawca będzie pełnił funkcję koordynatora Podwykonawców podczas
wykonywania usług. Wykonawca odpowiada za działania lub uchybienia każdego
Podwykonawcy.
10. Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrócenia do stanu poprzedniego dróg,
zniszczonych podczas transportu lub wykonywania przedmiotu Umowy przez
Wykonawcę lub inne podmioty, za które ponosi on odpowiedzialność, w związku z
realizacja Umowy.
11. Wykonawca będzie prowadził działalność na własną odpowiedzialność, ryzyko, koszt
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oraz według obowiązujących przepisów prawa.
12. Wykonawca zobowiązany jest okazać Zamawiającemu na jego żądanie dowód
posiadania polisy od odpowiedzialności cywilnej (OC) z tytułu prowadzonej
działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia oraz polisy OC
jednostki sprzętowej, przez cały okres realizacji Umowy, pod rygorem odstąpienia
przez Zamawiającego od umowy z przyczyny leżącej po stronie Wykonawcy na
zasadach określonych w § 12 ust. 4 Umowy.
Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących czynności wchodzące w skład przedmiotu zamówienia polegające na
kierowaniu pojazdami budowlanymi (operatorzy pojazdów i maszyn budowlanych)
jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w
art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z .
2020r., poz. 1320), chyba, że Wykonawca osobiście wykonuje te czynności, bądź
wykonuje je osobiście wskazany Zamawiającemu Podwykonawca.
Przed rozpoczęciem realizacji czynności, do których odnosi się obowiązek
zatrudnienia Wykonawca przedłoży Zamawiającemu zanonimizowany (w zakresie
innym niż imię i nazwisko oraz stanowisko pracy) wykaz osób mających wykonywać
to czynności, pod rygorem niedopuszczenia tych osób do realizacji tych czynności.
W przypadku zmiany składu osobowego Personelu Wykonawcy realizującego
czynności, do których odnosi się obowiązek zatrudnienia na umowę o prace, przed
dopuszczeniem tych osób do wykonywania poszczególnych czynności Wykonawca
zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu zanonimizowany (w zakresie innym niż
imię i nazwisko oraz stanowisko pracy) wykaz tych osób, pod rygorem
niedopuszczenia tych osób do realizacji tych czynności.
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób na inne posiadające co najmniej
taką samą wiedzę i kwalifikacje oraz wymagane uprawnienia. 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. Pisemne
powiadomienie powinno zostać złożone w formie aktualnego zanonimizowanego (w
zakresie innym niż imię i nazwisko oraz stanowisko pracy) wykazu wszystkich osób,
które będą wykonywać przedmiot umowy począwszy od daty planowanej zmiany.
Postanowienia niniejszego ustępu nie uchybiają zobowiązaniom Wykonawcy
wynikającym z obowiązku zatrudnienia, a jeżeli przyjął takie zobowiązanie także z
obowiązku samodzielnej realizacji
13. Wykonawca zapewnia, że operator jednostek sprzętowych, wykonujący usługi,
posiadają odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje oraz odbyli szkolenia niezbędne do
obsługi sprzętu i ponosi wyłączną odpowiedzialność w tym zakresie.

§5
Potencjał Wykonawcy
1. Wykonawca oświadcza, że w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby
techniczne oraz personel posiadający zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz
wymagane uprawnienia, w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu Umowy,
zgodnie ze złożoną ofertą.
2. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie wymagane do wykonania
usług będących przedmiotem Umowy.
3. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi
umożliwiającymi wykonanie przedmiotu Umowy.
§6
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2.

3.

4.

5.
6.

Podwykonawcy
Wykonawca wykona własnymi siłami usługi stanowiące przedmiot Umowy w
zakresie:
……………………………………………………………………………………………
Zmiana podwykonawcy w zakresie wykonania usług stanowiących przedmiot Umowy
nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiającego na zmiany
Podwykonawcy.
Jeżeli Wykonawca chce zmienić podwykonawcę, na którego zasoby powoływał się
w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub zrezygnować u
udziału takiego podwykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy albo wykonywać
przedmiot umowy przy udziale podwykonawcy, którego nie wskazał w ofercie,
Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany
podwykonawca spełnia te warunki w stopniu nie mniejszym niż wymagane w trakcie
postępowania, bądź warunki spełnia samodzielnie Wykonawca.
W przypadku wystąpienia zagrożenia niezrealizowania umowy Zamawiający
dopuszcza możliwość zgłoszenia przez Wykonawcę podwykonawcy i powierzenia mu
wykonania części przedmiotu umowy, zgodnie z deklaracją przesłaną niezwłocznie
do Zamawiającego w formie pisemnej wraz z wykazem sprzętu będącego w dyspozycji
podwykonawcy.
Zamawiający może żądać dokumentów i oświadczeń potwierdzających, iż zgłoszony
podwykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania.
Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, ich
przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania.

§7
Potwierdzenie realizacji usług
1. Upoważnionymi (z osobna) do potwierdzania przekazania-odbioru /maszyny pojazdu
ze strony Zamawiającego są:
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
2. Osobą odpowiedzialną u Wykonawcy za kontakty z Zamawiającym jest:
……………………………………………………………………………………………………
3. Strony mogą wyznaczyć inne, niż ww. osoby dla celów wymienionych ust. 1 i ust. 2, co
nie stanowi zmiany umowy, ale wymaga zawiadomienia drugiej strony na piśmie.
§8
Wynagrodzenie za przedmiot umowy
1. Przewidywane (szacunkowe) wynagrodzenie za okres dzierżawy:
Netto:……………………… zł (słownie:…………………………………………………… );
Vat:………………………..zł (słownie: …………………………………………………… .);
Brutto:……………………zł (słownie: …………………………………………………….. );
w tym:
zadanie nr 1:
netto……………zł (słownie………………………..…………………………………………);
VAT ………….zł (słownie: …………………………………….……..…….…….……… ..):
Brutto…………zł (słownie:………………………………………………………………… .);
zadanie nr 2:
netto……………zł (słownie………………………..…………………………………….……);
VAT………….. zł (słownie: ……………………………….….……..…….…………….…...):
Brutto…………zł (słownie:………………………………………..……………………..….);
zadanie nr 3:
32 | S t r o n a

netto……………zł (słownie………………………..…………………………………….……);
VAT …………..zł (słownie: …………………………………………………………………...):
Brutto (słownie:……………………………………………………………………………….);
zadanie nr 4:
netto……………zł (słownie………………………..……………………………….…………);
VAT…………… zł (słownie: ………………………..……….……..…….……………….....):
Brutto………….zł (słownie:……………………………………………………………….….);
zadanie nr 5:
netto……………zł (słownie………………………..…………………………………….……);
VAT …………..zł (słownie: …………………………………………………………………...):
Brutto (słownie:……………………………………………………………………………….);
zadanie nr 6:
netto……………zł (słownie………………………..……………………………….…………);
VAT…………… zł (słownie: ………………………..……….……..…….……………….....):
Brutto………….zł (słownie:……………………………………………………………….….);
2. Wskazana w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik do SWZ ilość godzin
pracy/km jednostek sprzętowych wchodzących w zakres przedmiotu umowy ma
charakter szacunkowy. Zamawiający może zlecić Wykonawcy w okresie obwiązywania
umowy mniejszą ilość usług od wskazanej w OPZ, nie więcej niż o 30 % wartości
Umowy wskazanej w ust. 1, (umowa zostanie wykonana w co najmniej w 70%), co
nie może być podstawą do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego.
3. Strony zobowiązują się dokonać zmiany wysokości wynagrodzenia należnego
Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 umowy, w formie pisemnego aneksu,
każdorazowo w przypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności:
1)
zmiany stawki podatku od towarów i usług;
2)
zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia
10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;
3)
zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne;
4)
zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów
kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o
pracowniczych planach kapitałowych;
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez
Wykonawcę.
4. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia
przesłanki, o której mowa w ust. 3 pkt 1, będzie odnosić się wyłącznie do części
przedmiotu umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi umową, po dniu
wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz
wyłącznie do części przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana
stawki podatku od towarów i usług.
5. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt 1, wartość wynagrodzenia netto nie
zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych
przepisów.
6. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanek, o których mowa
w ust. 3 pkt 2-4, będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego
Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania
przedmiotu umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów
odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę albo
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wysokości minimalnej stawki godzinowej lub dokonujących zmian w zakresie zasad
podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w
zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne lub w
zakresie zmian zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów
kapitałowych.
7. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt 2, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze
zwiększeniem wysokości wynagrodzeń pracowników wykonujących przedmiot umowy
do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, z
uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu
minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy
będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników, o których mowa
w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace
bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy.
8. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt 3 i 4, wynagrodzenie Wykonawcy
ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w
związku z wypłatą wynagrodzenia pracownikom uczestniczącym w wykonaniu
przedmiotu umowy. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić
się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników, o których mowa w zdaniu
poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio
związane z realizacją przedmiotu umowy.
9. W celu zawarcia aneksu, o którym mowa w ust. 3, każda ze Stron może w terminie nie
dłuższym niż 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów dokonujących zmian, o których
mowa w ust. 3, wystąpić do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości
wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierającym w
szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie
Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź
nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania przedmiotu umowy uzasadniająca
zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
10. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 3 pkt 2 – 4, jeżeli z wnioskiem występuje
Wykonawca, jest on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie
wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania przedmiotu
umowy, w szczególności:
a) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie)
pracowników uczestniczących w wykonaniu przedmiotu umowy, wraz z
określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio
związane z realizacją przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia
odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3
pkt 2, lub
b) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie)
pracowników uczestniczących w wykonaniu przedmiotu umowy, wraz z
kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez
Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace
bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy oraz części
wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której
mowa w ust. 3 pkt 3,
c) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie)
pracowników uczestniczących w wykonaniu przedmiotu umowy, wraz z
kwotami wpłat do PKK, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują
oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy oraz części
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wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której
mowa w ust. 3 pkt 4.
11. W terminie do dwóch tygodni od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w ust. 9,
Strona, która otrzymała wniosek, przekaże drugiej Stronie informację o zakresie, w
jakim zatwierdza wniosek oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne
Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz z
uzasadnieniem.
12. W przypadku otrzymania przez Stronę informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub
częściowym zatwierdzeniu wniosku, Strona ta może ponownie wystąpić z wnioskiem, o
którym mowa w ust. 9. W takim przypadku postanowienia ust. 10 i 13 stosuje się
odpowiednio.
13. Zmiana umowy wymaga zawarcia pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności,
Zawarcie aneksu nastąpi nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia
zatwierdzenia wniosku o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego
Wykonawcy.
§9
Rozliczenie i płatność
1. Wykonawca będzie wystawiał faktury sukcesywnie na koniec każdego miesiąca
kalendarzowego obowiązywania umowy. Podstawą rozliczeń będą dzienne karty pracy
sprzętu (wzór stanowi załącznik nr 1 do Umowy) z określonym czasem świadczenia
usług/wskazujące ilość przejechanych km, potwierdzone przez osoby upoważnione
zgodnie z § 8 ust. 1 Umowy wraz z zapisem, że usługi zostały wykonane poprawnie
pod względem jakościowym. Karty pracy stanowić będą załącznik do faktury.
2. Zamawiający zapłaci umówione wynagrodzenie na rachunek bankowy Wykonawcy o
numerze………………………………………………….., przelewem, w terminie 30 dni od
dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, pod
warunkiem, że wskazany rachunek bankowy będzie umieszczony na tzw. „białej liście
podatników VAT” prowadzonej przez Krajową Administrację Skarbową na dzień
zapłaty faktury VAT. Zamawiający nie ponosi negatywnych skutków braku zapłaty
(nieterminowej zapłaty), jeśli wskazany rachunek nie znajduje się na ww. liście, na co
Wykonawca wyraża zgodę.
3. Za datę zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
4. Zamawiający dopuszcza składanie ustrukturyzowanych faktur drogą elektroniczną
zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 09.11.2018 r. o elektronicznym fakturowaniu
w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oaz
partnerstwie publiczno – prywatnym. Wykonawcy uprawnieni są do składania faktur za
pośrednictwem
platformy
elektronicznego
fakturowania
na
stronie
https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl
5. Zamawiający dopuszcza, na wniosek Wykonawcy, przyspieszenie płatności za
wystawioną fakturę pod warunkiem udzielenia skonta. W przypadku dokonania przez
Zamawiającego płatności w terminie wcześniejszym niż ustalono w ust. 7, strony
ustalają, że skonto będzie wynosiło 1% od należności z faktury przy płatności do 14
dni. Kwota zostanie potrącona przez Zamawiającego przy dokonaniu wcześniejszej
zapłaty, bez konieczności składania odrębnych oświadczeń w tym zakresie. Po
otrzymaniu wcześniejszej zapłaty Wykonawca wystawi fakturę korygującą do faktury
pierwotnej w wysokości udzielonego skonta.
6. Zamawiający zastrzega, iż możliwość dokonania zapłaty przed terminem będzie
uzależniona od jego sytuacji ekonomiczno-finansowej i nie ma obowiązku
wcześniejszej zapłaty pomimo wniosku Wykonawcy.
§ 10
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1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.

1.

2.

2.

3.

Odszkodowania i kary umowne
Strony ustalają odpowiedzialność odszkodowawczą w formie kar umownych
z następujących tytułów i w podanych wysokościach.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za zwłokę w wykonaniu usługi — 500,00 zł za każde 12 godzin zwłoki przy czym za
zwłokę w wykonaniu usługi rozumie się przekroczenie terminu określonego w § 4
ust. 7 lit. c.
b) z tytułu odstąpienia od umowy przez Wykonawcę albo przez Zamawiającego
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 5% wartości brutto
Umowy,
c) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,5 %
wartości brutto Umowy za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na
usunięcie wad,
Łączna wysokość kar przysługujących Zamawiającemu z tytułów wymienionych w ust. 2
lit. a-c nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia umownego brutto.
Przez wartość umowy rozumie się wskazane w § 8 ust. 1 przewidywane
wynagrodzenie brutto za przedmiot umowy.
Zamawiający zastrzega prawo żądania odszkodowania przekraczającego wysokość
zastrzeżonych kar.
Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 5% wartości brutto
Umowy z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w okolicznościach innych
niż określone przepisem art. 456 ust. 1 Pzp (§ 12 ust. 1 Umowy) i niż zawinione przez
Wykonawcę lub przez Wykonawcę z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego.
Zastrzeżone kary umowne nie wyłączają odpowiedzialności Wykonawcy na zasadach
ogólnych za inne przypadki niewykonania/nienależytego wykonania przedmiotu umowy.
§ 11
Zmiana i odstąpienie od umowy
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie w terminie 30 dni od dnia powzięcia
wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie
umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili
zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu
interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu oraz
w pozostałych przypadkach określonych w art. 456 ust. 1 Pzp. W takich przypadkach
Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania
części umowy.
Oprócz przypadków przewidzianych obowiązującymi przepisami oraz postanowieniem
ust. 1 powyżej, Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadku:
1) gdy zostanie ogłoszona upadłość lub likwidacja bądź zaprzestanie działalności
Wykonawcy,
2) gdy Wykonawca opóźnia się z podstawieniem maszyny lub podstawieniem
maszyny zastępczej o więcej niż 14 dni.
Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem
uzasadnienia w terminie do 60 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach
uzasadniających odstąpienie.
Strony zobowiązują się dokonać zmiany wysokości wynagrodzenia należnego
Wykonawcy, o którym mowa w o którym mowa § 8 ust. 1 umowy, w formie
pisemnego aneksu, na zasadach określonych w § 8 ust. 3 – 13.

§ 12
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Sprawy sporne
Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle niniejszej umowy będą rozpatrywane przez Sąd
właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
§ 13
Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się obowiązujące przepisy,
w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy PZP.
2. Zamawiający zastrzega prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, ponad
zastrzeżone w umowie kary, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
3. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy
przysługujących mu wobec Zamawiającego na osoby trzecie bez uprzedniej zgody
Zamawiającego wyrażonej na piśmie, pod rygorem nieważności.
4. Integralną częścią Umowy jest:
1)
Oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym,
2)
Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.
5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze Stron.

Zamawiający

Wykonawca
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Załącznik nr 6 do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest wynajem maszyn budowlanych i środków transportowych
nadających się do przewozu maszyn drogowych i materiałów masowych
z możliwością rozładunku.
Wykonawca zapewni obsługę operatora posiadającego wymagane prawem uprawnienia do
obsługi maszyn drogowych oraz środków transportowych przy wykonywaniu zadań
związanych z budową dróg leśnych i innych elementów infrastruktury.
Wykonawca winien dysponować na rzecz Zamawiającego poniższym sprzętem:
Zadanie nr 1
Koparka gąsienicowa – o masie min. 14 t, nie starsza niż z 2007 r.
z przeznaczeniem do pracy przy budowie dróg leśnych i innych elementów infrastruktury.
Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie, w zależności od potrzeb Zamawiającego,
teren: województwa mazowieckiego, w ilości: 1 800 godzin
Zadanie nr 2
Rozkładarka do kruszywa (rozściełacz) – nie starsza niż z 2010 r. z przeznaczeniem do
pracy przy budowie dróg leśnych i innych elementów infrastruktury. Miejscem realizacji
przedmiotu zamówienia będzie, w zależności od potrzeb Zamawiającego, teren:
województwa mazowieckiego, w ilości: 800 godzin
Zadanie nr 3
Samochód ciężarowy - 4-osiowy (min. 8x8) do transportu kruszyw na place budów.
Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie, w zależności od potrzeb Zamawiającego,
teren: województwa mazowieckiego, 2 000 godzin
Zadanie nr 4
Samochód ciężarowy - 4-osiowy (min. 6x8) do transportu kruszyw na place budów.
Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie, w zależności od potrzeb Zamawiającego,
teren: województwa mazowieckiego, 3 600 godzin
Zadanie nr 5
Ciągnik z naczepa - do transportu kruszyw na place budów. Miejscem realizacji przedmiotu
zamówienia będzie, w zależności od potrzeb Zamawiającego, teren: województwa
mazowieckiego 20 000,00 km
Zadanie nr 6
Spycharka z systemem niwelacji 3D, sterowana w oparciu o zrobotyzowany tachimetr UTS,
kompatybilny z tachimetrem Trimble SPS 930 z przeznaczeniem do pracy przy budowie dróg
leśnych i innych elementów infrastruktury. Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia
będzie, w zależności od potrzeb Zamawiającego, teren: województwa mazowieckiego,
1 800 godzin
Warunkiem udziału w niniejszym postępowaniu jest gotowość sprawnego sprzętu
Wykonawcy w okresie obowiązywania umowy. Pojazdy wynajmowane przez Zamawiającego
powinny spełniać warunki techniczne dopuszczające do ruchu po drogach publicznych.
Praca sprzętu odbywać się będzie w trudnych warunkach przy budowie dróg leśnych i innych
elementów infrastruktury. W związku z powyższym podczas pracy sprzętu należy

spodziewać się podmokłego terenu, trudności z dojazdami, braku możliwości zawracania,
utrudnionego manewrowania sprzętem.
Zamawiający zastrzega sobie w zakresie zadania nr 1-6 możliwość nie wykorzystania
ilości wskazanych w zadaniach. Zapotrzebowanie na maszyny będzie zgłaszane
w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego, tj. w zależności od prac zleconych do
wykonania. Realizacja zamówienia odbywać się będzie sukcesywnie, według potrzeb
bieżących Zamawiającego. Operatorzy oraz kierowcy powinni posiadać aktualne
uprawnienia do prowadzenia danego typu pojazdu.
Czas wynajmu jednostki sprzętowej Wykonawcy, liczony będzie od momentu przybycia
jednostki sprzętowej do czasu zakończenia prac. Koszt dojazdu w miejsce wskazane
przez Zamawiającego oraz koszt powrotu ponosi Wykonawca.
Wszelkie obowiązki wobec sprzętu oraz jego operatorów wypełni każdorazowo Wykonawca.
Wykonawca powinien spełniać wszelkie określone prawem wymagania do świadczenia
opisanych przedmiotem zamówienia usług, zarówno wobec jednostki sprzętowej jak i osoby
operatora.
W sytuacji wystąpienia awarii jednostki sprzętowej Wykonawcy jest zobowiązany podstawić
jednostkę zastępczą w czasie zadeklarowanym w ofercie od zaistnienia awarii
wynajmowanej jednostki, przy czym podstawiona jednostka musi posiadać parametry
spełniające wymagania określone w SWZ, zdolne do wykonania zleconego zadania.

Załącznik nr 7 do SWZ
STANDARDOWY FORMULARZ JEDNOLITEGO EUROPEJSKIEGO DOKUMENTU ZAMÓWIENIA
Część I: Informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia oraz instytucji
zamawiającej lub podmiotu zamawiającego
W przypadku postępowań o udzielenie zamówienia, w ramach których zaproszenie do
ubiegania się o zamówienie opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,
informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że do
utworzenia i wypełnienia jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia wykorzystany
zostanie elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi
zamówienia1. Adres publikacyjny stosownego ogłoszenia2 w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej:
Dz.U. UE S numer [], data [], strona [],
Numer ogłoszenia w Dz.U. S: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
Jeżeli nie opublikowano zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dz.U., instytucja
zamawiająca lub podmiot zamawiający muszą wypełnić informacje umożliwiające
jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia:
W przypadku gdy publikacja ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie jest
wymagana, proszę podać inne informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie
postępowania o udzielenie zamówienia (np. adres publikacyjny na poziomie krajowym): [….]
INFORMACJE NA TEMAT POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że wyżej
wymieniony elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi

1

2

Służby Komisji udostępnią instytucjom zamawiającym, podmiotom zamawiającym, wykonawcom, dostawcom usług
elektronicznych i innym zainteresowanym stronom bezpłatny elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu
europejskiemu dokumentowi zamówienia.
W przypadku instytucji zamawiających: wstępne ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do
ubiegania się o zamówienie albo ogłoszenie o zamówieniu.
W przypadku podmiotów zamawiających: okresowe ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie
do ubiegania się o zamówienie, ogłoszenie o zamówieniu lub ogłoszenie o istnieniu systemu kwalifikowania.
39 | S t r o n a

zamówienia zostanie wykorzystany do utworzenia i wypełnienia tego dokumentu. W
przeciwnym przypadku informacje te musi wypełnić wykonawca.
Tożsamość zamawiającego3
Odpowiedź:
Nazwa:

[ ]

Jakiego zamówienia dotyczy niniejszy
dokument?
Tytuł lub krótki opis udzielanego zamówienia 4:

Odpowiedź:
[ ]

Numer referencyjny nadany sprawie przez
[ ]
instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający
(jeżeli dotyczy)5:
Wszystkie pozostałe informacje we wszystkich sekcjach jednolitego europejskiego dokumentu
zamówienia powinien wypełnić wykonawca.
Część II: Informacje dotyczące wykonawcy
A: INFORMACJE NA TEMAT WYKONAWCY
Identyfikacja:

Odpowiedź:

Nazwa:

[ ]

Numer VAT, jeżeli dotyczy:

[ ]

Jeżeli numer VAT nie ma zastosowania, proszę
podać inny krajowy numer identyfikacyjny, jeżeli
jest wymagany i ma zastosowanie.

[ ]

Adres pocztowy:

[……]

Osoba lub osoby wyznaczone do kontaktów6:

[……]

Telefon:

[……]

Adres e-mail:

[……]

Adres internetowy (adres www) (jeżeli dotyczy):

[……]

Informacje ogólne:

Odpowiedź:

Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem
bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem 7?

[] Tak [] Nie

Jedynie w przypadku gdy zamówienie jest
zastrzeżone8: czy wykonawca jest zakładem
pracy chronionej, „przedsiębiorstwem
społecznym”9 lub czy będzie realizował

[] Tak [] Nie

3

4
5
6
7

8
9

Informacje te należy skopiować z sekcji I pkt I.1 stosownego ogłoszenia. W przypadku wspólnego zamówienia proszę
podać nazwy wszystkich uczestniczących zamawiających.
Zob. pkt II.1.1 i II.1.3 stosownego ogłoszenia.
Zob. pkt II.1.1 stosownego ogłoszenia.
Proszę powtórzyć informacje dotyczące osób wyznaczonych do kontaktów tyle razy, ile jest to konieczne.
Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich
przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.
Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna
suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna
suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.
Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi
przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów
EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.
Zob. ogłoszenie o zamówieniu, pkt III.1.5.
Tj. przedsiębiorstwem, którego głównym celem jest społeczna i zawodowa integracja osób niepełnosprawnych lub
defaworyzowanych.
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zamówienie w ramach programów zatrudnienia
chronionego?
Jeżeli tak,
jaki jest odpowiedni odsetek pracowników
niepełnosprawnych lub defaworyzowanych?
Jeżeli jest to wymagane, proszę określić, do
której kategorii lub których kategorii pracowników
niepełnosprawnych lub defaworyzowanych
należą dani pracownicy.
Jeżeli dotyczy, czy wykonawca jest wpisany do
urzędowego
wykazu
zatwierdzonych
wykonawców
lub
posiada
równoważne
zaświadczenie (np. w ramach krajowego systemu
(wstępnego) kwalifikowania)?

[…]
[….]

[] Tak [] Nie [] Nie dotyczy

Jeżeli tak:
Proszę udzielić odpowiedzi w pozostałych
fragmentach niniejszej sekcji, w sekcji B i, w
odpowiednich
przypadkach,
sekcji
C
niniejszej części, uzupełnić część V (w
stosownych przypadkach) oraz w każdym
przypadku wypełnić i podpisać część VI.
a) Proszę podać nazwę wykazu lub
zaświadczenia i odpowiedni numer rejestracyjny
lub numer zaświadczenia, jeżeli dotyczy:
b) Jeżeli poświadczenie wpisu do wykazu lub
wydania zaświadczenia jest dostępne w formie
elektronicznej, proszę podać:
c) Proszę podać dane referencyjne stanowiące
podstawę wpisu do wykazu lub wydania
zaświadczenia oraz, w stosownych przypadkach,
klasyfikację nadaną w urzędowym wykazie 10:
d) Czy wpis do wykazu lub wydane
zaświadczenie obejmują wszystkie wymagane
kryteria kwalifikacji?
Jeżeli nie:
Proszę dodatkowo uzupełnić brakujące
informacje w części IV w sekcjach A, B, C lub
D, w zależności od przypadku.
WYŁĄCZNIE jeżeli jest to wymagane w
stosownym ogłoszeniu lub dokumentach
zamówienia:
e) Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić
zaświadczenie odnoszące się do płatności
składek na ubezpieczenie społeczne i podatków
lub przedstawić informacje, które umożliwią
instytucji zamawiającej lub podmiotowi
zamawiającemu uzyskanie tego zaświadczenia
bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej
bazy danych w dowolnym państwie
członkowskim?
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w
formie elektronicznej, proszę wskazać:

a) [……]

b) (adres internetowy, wydający urząd lub organ,
dokładne dane referencyjne dokumentacji):
[……][……][……][……]
c) [……]

d) [] Tak [] Nie

e) [] Tak [] Nie

(adres internetowy, wydający urząd lub organ,
dokładne dane referencyjne dokumentacji):
[……][……][……][……]

Rodzaj uczestnictwa:

Odpowiedź:

Czy wykonawca bierze udział w postępowaniu o
udzielenie zamówienia wspólnie z innymi
wykonawcami11?

[] Tak [] Nie

10
11

Dane referencyjne i klasyfikacja, o ile istnieją, są określone na zaświadczeniu.
Zwłaszcza w ramach grupy, konsorcjum, spółki joint venture lub podobnego podmiotu.
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Jeżeli tak, proszę dopilnować, aby pozostali uczestnicy przedstawili odrębne jednolite europejskie
dokumenty zamówienia.
Jeżeli tak:
a) Proszę wskazać rolę wykonawcy w grupie
(lider, odpowiedzialny za określone zadania itd.):
b) Proszę wskazać pozostałych wykonawców
biorących wspólnie udział w postępowaniu o
udzielenie zamówienia:
c) W stosownych przypadkach nazwa grupy
biorącej udział:

a): [……]
b): [……]
c): [……]

Części

Odpowiedź:

W stosownych przypadkach wskazanie części
zamówienia, w odniesieniu do której (których)
wykonawca zamierza złożyć ofertę.

[ ]

B: INFORMACJE NA TEMAT PRZEDSTAWICIELI WYKONAWCY
W stosownych przypadkach proszę podać imię i nazwisko (imiona i nazwiska) oraz adres(-y) osoby
(osób) upoważnionej(-ych) do reprezentowania wykonawcy na potrzeby niniejszego postępowania o
udzielenie zamówienia:
Osoby upoważnione do reprezentowania, o ile Odpowiedź:
istnieją:
Imię i nazwisko,
[……],
wraz z datą i miejscem urodzenia, jeżeli są
[……]
wymagane:
Stanowisko/Działający(-a) jako:
[……]
Adres pocztowy:
[……]
Telefon:
[……]
Adres e-mail:
[……]
W razie potrzeby proszę podać szczegółowe
[……]
informacje dotyczące przedstawicielstwa (jego
form, zakresu, celu itd.):
C: INFORMACJE NA TEMAT POLEGANIA NA ZDOLNOŚCI INNYCH PODMIOTÓW
Zależność od innych podmiotów:
Odpowiedź:
Czy wykonawca polega na zdolności innych
[] Tak [] Nie
podmiotów w celu spełnienia kryteriów kwalifikacji
określonych poniżej w części IV oraz
(ewentualnych) kryteriów i zasad określonych
poniżej w części V?
Jeżeli tak, proszę przedstawić – dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – odrębny formularz
jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia zawierający informacje wymagane w niniejszej
części sekcja A i B oraz w części III, należycie wypełniony i podpisany przez dane podmioty.
Należy zauważyć, że dotyczy to również wszystkich pracowników technicznych lub służb
technicznych, nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego wykonawcy, w szczególności
tych odpowiedzialnych za kontrolę jakości, a w przypadku zamówień publicznych na roboty
budowlane – tych, do których wykonawca będzie mógł się zwrócić o wykonanie robót budowlanych.
O ile ma to znaczenie dla określonych zdolności, na których polega wykonawca, proszę dołączyć –
dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – informacje wymagane w częściach IV i V12.
D: INFORMACJE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCÓW, NA KTÓRYCH ZDOLNOŚCI WYKONAWCA NIE POLEGA
(Sekcja, którą należy wypełnić jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot
zamawiający wprost tego zażąda.)
Podwykonawstwo:
Czy wykonawca zamierza zlecić osobom trzecim
podwykonawstwo jakiejkolwiek części
12

Odpowiedź:
[] Tak [] Nie
Jeżeli tak i o ile jest to wiadome, proszę podać

Np. dla służb technicznych zaangażowanych w kontrolę jakości: część IV, sekcja C, pkt 3.
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zamówienia?

wykaz proponowanych podwykonawców:
[…]

Jeżeli instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wyraźnie żąda przedstawienia tych
informacji oprócz informacji wymaganych w niniejszej sekcji, proszę przedstawić – dla każdego
podwykonawcy (każdej kategorii podwykonawców), których to dotyczy – informacje wymagane
w niniejszej części sekcja A i B oraz w części III.
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Część III: Podstawy wykluczenia
A: PODSTAWY ZWIĄZANE Z WYROKAMI SKAZUJĄCYMI ZA PRZESTĘPSTWO
W art. 57 ust. 1 dyrektywy 2014/24/UE określono następujące powody wykluczenia:
1.

udział w organizacji przestępczej13;

2.

korupcja14;

3.

nadużycie finansowe15;

4.

przestępstwa terrorystyczne lub przestępstwa związane z działalnością
terrorystyczną16

5.

pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu 17

6.

praca dzieci i inne formy handlu ludźmi18.

Podstawy związane z wyrokami skazującymi
za przestępstwo na podstawie przepisów
krajowych stanowiących wdrożenie podstaw
określonych w art. 57 ust. 1 wspomnianej
dyrektywy:
Czy w stosunku do samego wykonawcy bądź
jakiejkolwiek osoby będącej członkiem organów
administracyjnych, zarządzających lub
nadzorczych wykonawcy, lub posiadającej w
przedsiębiorstwie wykonawcy uprawnienia do
reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub
kontrolne, wydany został prawomocny wyrok z
jednego z wyżej wymienionych powodów,
orzeczeniem sprzed najwyżej pięciu lat lub w
którym okres wykluczenia określony
bezpośrednio w wyroku nadal obowiązuje?
Jeżeli tak, proszę podać20:
a) datę wyroku, określić, których spośród punktów
1–6 on dotyczy, oraz podać powód(-ody)
skazania;
b) wskazać, kto został skazany [ ];
c) w zakresie, w jakim zostało to bezpośrednio
ustalone w wyroku:

W przypadku skazania, czy wykonawca
przedsięwziął środki w celu wykazania swojej
13

14

15

16

17

18

19
20
21

Odpowiedź:

[] Tak [] Nie
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w
formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres
internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne
dane referencyjne dokumentacji):
[……][……][……][……]19

a) data: [ ], punkt(-y): [ ], powód(-ody): [ ]
b) [……]
c) długość okresu wykluczenia [……] oraz punkt(y), którego(-ych) to dotyczy.
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w
formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres
internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne
dane referencyjne dokumentacji):
[……][……][……][……]21
[] Tak [] Nie

Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 decyzji ramowej Rady 2008/841/WSiSW z dnia 24 października 2008 r. w
sprawie zwalczania przestępczości zorganizowanej (Dz.U. L 300 z 11.11.2008, s. 42).
Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 Konwencji w sprawie zwalczania korupcji urzędników Wspólnot Europejskich i
urzędników państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. C 195 z 25.6.1997, s. 1) i w art. 2 ust. 1 decyzji ramowej
Rady 2003/568/WSiSW z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym (Dz.U. L 192 z
31.7.2003, s. 54). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również korupcję zdefiniowaną w prawie krajowym instytucji
zamawiającej (podmiotu zamawiającego) lub wykonawcy.
W rozumieniu art. 1 Konwencji w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich (Dz.U. C 316 z
27.11.1995, s. 48).
Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 i 3 decyzji ramowej Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania
terroryzmu (Dz.U. L 164 z 22.6.2002, s. 3). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również podżeganie do popełnienia
przestępstwa, pomocnictwo, współsprawstwo lub usiłowanie popełnienia przestępstwa, o których mowa w art. 4 tejże
decyzji ramowej.
Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 dyrektywy 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października
2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania
terroryzmu (Dz.U. L 309 z 25.11.2005, s. 15).
Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r.
w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, zastępującej decyzję
ramową Rady 2002/629/WSiSW (Dz.U. L 101 z 15.4.2011, s. 1).
Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.
Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.
Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.
44 | S t r o n a

rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej
podstawy wykluczenia22 („samooczyszczenie”)?
Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki23:

[……]

B: PODSTAWY ZWIĄZANE Z PŁATNOŚCIĄ PODATKÓW LUB SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE
Płatność podatków lub składek na
ubezpieczenie społeczne:
Czy wykonawca wywiązał się ze wszystkich
obowiązków dotyczących płatności podatków
lub składek na ubezpieczenie społeczne,
zarówno w państwie, w którym ma siedzibę, jak i
w państwie członkowskim instytucji zamawiającej
lub podmiotu zamawiającego, jeżeli jest ono inne
niż państwo siedziby?

Jeżeli nie, proszę wskazać:
a) państwo lub państwo członkowskie, którego to
dotyczy;
b) jakiej kwoty to dotyczy?
c) w jaki sposób zostało ustalone to naruszenie
obowiązków:
1) w trybie decyzji sądowej lub administracyjnej:

Odpowiedź:
[] Tak [] Nie

Podatki

Składki na
ubezpieczenia
społeczne

a) [……]

a) [……]

b) [……]

b) [……]

c1) [] Tak [] Nie

c1) [] Tak [] Nie

–

–

[] Tak [] Nie

–

[] Tak [] Nie

Czy ta decyzja jest ostateczna i
wiążąca?

–

[……]

–

[……]

–

Proszę podać datę wyroku lub
decyzji.

–

[……]

–

[……]

–

W przypadku wyroku, o ile
została w nim bezpośrednio
określona,
długość
okresu
wykluczenia:

c2) [ …]

2) w inny sposób? Proszę sprecyzować, w jaki:
d) Czy wykonawca spełnił lub spełni swoje
obowiązki, dokonując płatności należnych
podatków lub składek na ubezpieczenie
społeczne, lub też zawierając wiążące
porozumienia w celu spłaty tych należności,
obejmujące w stosownych przypadkach narosłe
odsetki lub grzywny?
Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca
płatności podatków lub składek na ubezpieczenie
społeczne jest dostępna w formie elektronicznej,
proszę wskazać:

d) [] Tak [] Nie
Jeżeli tak, proszę
podać szczegółowe
informacje na ten
temat: [……]

c2) [ …]
d) [] Tak [] Nie
Jeżeli tak, proszę
podać szczegółowe
informacje na ten
temat: [……]

(adres internetowy, wydający urząd lub organ,
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 24
[……][……][……]

C: PODSTAWY ZWIĄZANE Z NIEWYPŁACALNOŚCIĄ, KONFLIKTEM INTERESÓW LUB WYKROCZENIAMI
ZAWODOWYMI25

Należy zauważyć, że do celów niniejszego zamówienia niektóre z poniższych podstaw
wykluczenia mogą być zdefiniowane bardziej precyzyjnie w prawie krajowym, w stosownym
ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia. Tak więc prawo krajowe może na przykład
stanowić, że pojęcie „poważnego wykroczenia zawodowego” może obejmować kilka różnych
postaci zachowania stanowiącego wykroczenie.
Informacje dotyczące ewentualnej
Odpowiedź:
niewypłacalności, konfliktu interesów lub
wykroczeń zawodowych
22
23

24
25

Zgodnie z przepisami krajowymi wdrażającymi art. 57 ust. 6 dyrektywy 2014/24/UE.
Uwzględniając charakter popełnionych przestępstw (jednorazowe, powtarzające się, systematyczne itd.), objaśnienie
powinno wykazywać stosowność przedsięwziętych środków.
Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.
Zob. art. 57 ust. 4 dyrektywy 2014/24/WE.
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Czy wykonawca, wedle własnej wiedzy,
naruszył swoje obowiązki w dziedzinie prawa
środowiska, prawa socjalnego i prawa
pracy26?

Czy wykonawca znajduje się w jednej z
następujących sytuacji:
a) zbankrutował; lub
b) prowadzone jest wobec niego
postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne;
lub
c) zawarł układ z wierzycielami; lub
d) znajduje się w innej tego rodzaju sytuacji
wynikającej z podobnej procedury przewidzianej
w krajowych przepisach ustawowych i
wykonawczych27; lub
e) jego aktywami zarządza likwidator lub sąd; lub
f) jego działalność gospodarcza jest zawieszona?
Jeżeli tak:
–

Proszę podać szczegółowe informacje:

–

Proszę podać powody, które pomimo
powyższej
sytuacji
umożliwiają
realizację
zamówienia,
z
uwzględnieniem
mających
zastosowanie przepisów krajowych i
środków dotyczących kontynuowania
działalności gospodarczej 28.

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w
formie elektronicznej, proszę wskazać:
Czy wykonawca jest winien poważnego
wykroczenia zawodowego29?
Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje
na ten temat:

Czy wykonawca zawarł z innymi wykonawcami
porozumienia mające na celu zakłócenie
konkurencji?
Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje
na ten temat:

Czy wykonawca wie o jakimkolwiek konflikcie
interesów30 spowodowanym jego udziałem w
postępowaniu o udzielenie zamówienia?
Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje
na ten temat:

26

27
28

29
30

[] Tak [] Nie
Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki
w celu wykazania swojej rzetelności pomimo
istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia
(„samooczyszczenie”)?
[] Tak [] Nie
Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki:
[……]
[] Tak [] Nie

–

[……]

–

[……]

(adres internetowy, wydający urząd lub organ,
dokładne dane referencyjne dokumentacji):
[……][……][……]
[] Tak [] Nie
[……]
Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki
w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie
Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki:
[……]
[] Tak [] Nie
[…]
Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki
w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie
Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki:
[……]
[] Tak [] Nie
[…]

O których mowa, do celów niniejszego zamówienia, w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach
zamówienia bądź w art. 18 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE.
Zob. przepisy krajowe, stosowne ogłoszenie lub dokumenty zamówienia.
Nie trzeba podawać tych informacji, jeżeli wykluczenie wykonawców w jednym z przypadków wymienionych w lit. a)–
f) stało się obowiązkowe na mocy obowiązującego prawa krajowego bez żadnej możliwości odstępstwa w sytuacji,
gdy wykonawcy są pomimo to w stanie zrealizować zamówienie.
W stosownych przypadkach zob. definicje w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.
Wskazanym w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.
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Czy wykonawca lub przedsiębiorstwo związane z
wykonawcą doradzał(-o) instytucji zamawiającej
lub podmiotowi zamawiającemu bądź był(-o) w
inny sposób zaangażowany(-e) w
przygotowanie postępowania o udzielenie
zamówienia?
Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje
na ten temat:

[] Tak [] Nie

Czy wykonawca znajdował się w sytuacji, w której
wcześniejsza umowa w sprawie zamówienia
publicznego, wcześniejsza umowa z podmiotem
zamawiającym lub wcześniejsza umowa w
sprawie koncesji została rozwiązana przed
czasem, lub w której nałożone zostało
odszkodowanie bądź inne porównywalne sankcje
w związku z tą wcześniejszą umową?
Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje
na ten temat:

[] Tak [] Nie

Czy wykonawca może potwierdzić, że:
nie jest winny poważnego wprowadzenia w błąd
przy dostarczaniu informacji wymaganych do
weryfikacji braku podstaw wykluczenia lub do
weryfikacji spełnienia kryteriów kwalifikacji;
b) nie zataił tych informacji;
c) jest w stanie niezwłocznie przedstawić
dokumenty potwierdzające wymagane przez
instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający;
oraz
d) nie przedsięwziął kroków, aby w bezprawny
sposób wpłynąć na proces podejmowania decyzji
przez instytucję zamawiającą lub podmiot
zamawiający, pozyskać informacje poufne, które
mogą dać mu nienależną przewagę w
postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub
wskutek zaniedbania przedstawić wprowadzające
w błąd informacje, które mogą mieć istotny wpływ
na decyzje w sprawie wykluczenia, kwalifikacji lub
udzielenia zamówienia?

[…]

[…]
Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki
w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie
Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki:
[……]
[] Tak [] Nie

D: INNE PODSTAWY WYKLUCZENIA, KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZEWIDZIANE W PRZEPISACH KRAJOWYCH PAŃSTWA
CZŁONKOWSKIEGO INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ LUB PODMIOTU ZAMAWIAJĄCEGO

Podstawy wykluczenia o charakterze
wyłącznie krajowym
Czy mają zastosowanie podstawy wykluczenia
o charakterze wyłącznie krajowym określone w
stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach
zamówienia?
Jeżeli dokumentacja wymagana w stosownym
ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia jest
dostępna w formie elektronicznej, proszę
wskazać:

Odpowiedź:

W przypadku gdy ma zastosowanie
którakolwiek z podstaw wykluczenia o
charakterze wyłącznie krajowym, czy

[] Tak [] Nie

wykonawca przedsięwziął środki w celu
samooczyszczenia?
Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki:

31

[] Tak [] Nie

(adres internetowy, wydający urząd lub organ,
dokładne dane referencyjne dokumentacji):
[……][……][……]31

[……]

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.
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Część IV: Kryteria kwalifikacji
W odniesieniu do kryteriów kwalifikacji (sekcja  lub sekcje A–D w niniejszej części) wykonawca
oświadcza, że:
: OGÓLNE OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WSZYSTKICH KRYTERIÓW KWALIFIKACJI
Wykonawca powinien wypełnić to pole jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub
podmiot zamawiający wskazały w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o
których mowa w ogłoszeniu, że wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji  w
części IV i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV:
Spełnienie wszystkich wymaganych kryteriów Odpowiedź
kwalifikacji
Spełnia wymagane kryteria kwalifikacji:
[] Tak [] Nie
A: KOMPETENCJE
Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca
lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub
w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.
Kompetencje
Odpowiedź
1) Figuruje w odpowiednim rejestrze
[…]
zawodowym lub handlowym prowadzonym w
państwie członkowskim siedziby wykonawcy32:
(adres internetowy, wydający urząd lub organ,
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w
dokładne dane referencyjne dokumentacji):
formie elektronicznej, proszę wskazać:
[……][……][……]
2) W odniesieniu do zamówień publicznych na
usługi:
[] Tak [] Nie
Czy konieczne jest posiadanie określonego
zezwolenia lub bycie członkiem określonej
Jeżeli tak, proszę określić, o jakie zezwolenie lub
organizacji, aby mieć możliwość świadczenia
status członkowski chodzi, i wskazać, czy
usługi, o której mowa, w państwie siedziby
wykonawca je posiada: [ …] [] Tak [] Nie
wykonawcy?
(adres internetowy, wydający urząd lub organ,
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w
dokładne dane referencyjne dokumentacji):
formie elektronicznej, proszę wskazać:
[……][……][……]
B: SYTUACJA EKONOMICZNA I FINANSOWA
Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca
lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub
w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Odpowiedź:
1a) Jego („ogólny”) roczny obrót w ciągu
rok: [……] obrót: [……] […] waluta
określonej liczby lat obrotowych wymaganej w
rok: [……] obrót: [……] […] waluta
stosownym ogłoszeniu lub dokumentach
rok: [……] obrót: [……] […] waluta
zamówienia jest następujący:
i/lub
1b) Jego średni roczny obrót w ciągu
(liczba lat, średni obrót): [……], [……] […] waluta
określonej liczby lat wymaganej w stosownym
ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest
(adres internetowy, wydający urząd lub organ,
następujący33 ():
dokładne dane referencyjne dokumentacji):
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w
[……][……][……]
formie elektronicznej, proszę wskazać:
2a) Jego roczny („specyficzny”) obrót w
rok: [……] obrót: [……] […] waluta
obszarze działalności gospodarczej objętym
rok: [……] obrót: [……] […] waluta
zamówieniem i określonym w stosownym
rok: [……] obrót: [……] […] waluta
ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia w ciągu
wymaganej liczby lat obrotowych jest
następujący:
32

33

Zgodnie z opisem w załączniku XI do dyrektywy 2014/24/UE; wykonawcy z niektórych państw członkowskich mogą
być zobowiązani do spełnienia innych wymogów określonych w tym załączniku.
Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.
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i/lub
2b) Jego średni roczny obrót w
przedmiotowym obszarze i w ciągu określonej
liczby lat wymaganej w stosownym
ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest
następujący34:
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w
formie elektronicznej, proszę wskazać:
3) W przypadku gdy informacje dotyczące obrotu
(ogólnego lub specyficznego) nie są dostępne za
cały wymagany okres, proszę podać datę
założenia przedsiębiorstwa wykonawcy lub
rozpoczęcia działalności przez wykonawcę:
4) W odniesieniu do wskaźników finansowych35
określonych w stosownym ogłoszeniu lub
dokumentach zamówienia wykonawca
oświadcza, że aktualna(-e) wartość(-ci)
wymaganego(-ych) wskaźnika(-ów) jest (są)
następująca(-e):
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w
formie elektronicznej, proszę wskazać:
5) W ramach ubezpieczenia z tytułu ryzyka
zawodowego wykonawca jest ubezpieczony na
następującą kwotę:
Jeżeli te informacje są dostępne w formie
elektronicznej, proszę wskazać:
6) W odniesieniu do innych ewentualnych
wymogów ekonomicznych lub finansowych,
które mogły zostać określone w stosownym
ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia,
wykonawca oświadcza, że
Jeżeli odnośna dokumentacja, która mogła
zostać określona w stosownym ogłoszeniu lub w
dokumentach zamówienia, jest dostępna w formie
elektronicznej, proszę wskazać:

(liczba lat, średni obrót): [……], [……] […] waluta
(adres internetowy, wydający urząd lub organ,
dokładne dane referencyjne dokumentacji):
[……][……][……]
[……]

(określenie wymaganego wskaźnika – stosunek X
do Y36 – oraz wartość):
[……], [……]37
(adres internetowy, wydający urząd lub organ,
dokładne dane referencyjne dokumentacji):
[……][……][……]
[……] […] waluta
(adres internetowy, wydający urząd lub organ,
dokładne dane referencyjne dokumentacji):
[……][……][……]
[……]

(adres internetowy, wydający urząd lub organ,
dokładne dane referencyjne dokumentacji):
[……][……][……]

C: ZDOLNOŚĆ TECHNICZNA I ZAWODOWA
Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca
lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub
w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.
Zdolność techniczna i zawodowa
Odpowiedź:
1a) Jedynie w odniesieniu do zamówień
Liczba lat (okres ten został wskazany w
publicznych na roboty budowlane:
stosownym ogłoszeniu lub dokumentach
W okresie odniesienia38 wykonawca wykonał
zamówienia): […]
następujące roboty budowlane określonego
Roboty budowlane: [……]
rodzaju:
Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca
(adres internetowy, wydający urząd lub organ,
zadowalającego wykonania i rezultatu w
dokładne dane referencyjne dokumentacji):
odniesieniu do najważniejszych robót
[……][……][……]
budowlanych jest dostępna w formie
elektronicznej, proszę wskazać:
1b) Jedynie w odniesieniu do zamówień
publicznych na dostawy i zamówień
Liczba lat (okres ten został wskazany w
publicznych na usługi:
stosownym ogłoszeniu lub dokumentach
W okresie odniesienia39 wykonawca zrealizował
zamówienia): […]
następujące główne dostawy określonego
Opis
Kwoty
Daty
Odbiorcy
rodzaju lub wyświadczył następujące główne
34
35
36
37
38

39

Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.
Np. stosunek aktywów do zobowiązań.
Np. stosunek aktywów do zobowiązań.
Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.
Instytucje zamawiające mogą wymagać, aby okres ten wynosił do pięciu lat, i dopuszczać legitymowanie się
doświadczeniem sprzed ponad pięciu lat.
Instytucje zamawiające mogą wymagać, aby okres ten wynosił do trzech lat, i dopuszczać legitymowanie się
doświadczeniem sprzed ponad trzech lat.
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usługi określonego rodzaju: Przy sporządzaniu
wykazu proszę podać kwoty, daty i odbiorców,
zarówno publicznych, jak i prywatnych40:
2) Może skorzystać z usług następujących
pracowników technicznych lub służb
technicznych41, w szczególności tych
odpowiedzialnych za kontrolę jakości:
W przypadku zamówień publicznych na roboty
budowlane wykonawca będzie mógł się zwrócić
do następujących pracowników technicznych lub
służb technicznych o wykonanie robót:
3) Korzysta z następujących urządzeń
technicznych oraz środków w celu
zapewnienia jakości, a jego zaplecze
naukowo-badawcze jest następujące:
4) Podczas realizacji zamówienia będzie mógł
stosować następujące systemy zarządzania
łańcuchem dostaw i śledzenia łańcucha dostaw:
5) W odniesieniu do produktów lub usług o
złożonym charakterze, które mają zostać
dostarczone, lub – wyjątkowo – w odniesieniu
do produktów lub usług o szczególnym
przeznaczeniu:
Czy wykonawca zezwoli na przeprowadzenie
kontroli42 swoich zdolności produkcyjnych lub
zdolności technicznych, a w razie konieczności
także dostępnych mu środków naukowych i
badawczych, jak również środków kontroli
jakości?
6) Następującym wykształceniem i
kwalifikacjami zawodowymi legitymuje się:
a) sam usługodawca lub wykonawca:
lub (w zależności od wymogów określonych w
stosownym ogłoszeniu lub dokumentach
zamówienia):
b) jego kadra kierownicza:
7) Podczas realizacji zamówienia wykonawca
będzie mógł stosować następujące środki
zarządzania środowiskowego:
8) Wielkość średniego rocznego zatrudnienia u
wykonawcy oraz liczebność kadry kierowniczej w
ostatnich trzech latach są następujące

9) Będzie dysponował następującymi
narzędziami, wyposażeniem zakładu i
urządzeniami technicznymi na potrzeby
realizacji zamówienia:
10) Wykonawca zamierza ewentualnie zlecić
podwykonawcom43 następującą część
(procentową) zamówienia:
11) W odniesieniu do zamówień publicznych na
dostawy:
40

41

42

43

[……]
[……]

[……]

[……]

[] Tak [] Nie

a) [……]

b) [……]
[……]
Rok, średnie roczne zatrudnienie:
[……], [……]
[……], [……]
[……], [……]
Rok, liczebność kadry kierowniczej:
[……], [……]
[……], [……]
[……], [……]
[……]

[……]

[] Tak [] Nie

Innymi słowy, należy wymienić wszystkich odbiorców, a wykaz powinien obejmować zarówno klientów publicznych,
jak i prywatnych w odniesieniu do przedmiotowych dostaw lub usług.
W przypadku pracowników technicznych lub służb technicznych nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa
danego wykonawcy, lecz na których zdolności wykonawca ten polega, jak określono w części II sekcja C, należy
wypełnić odrębne formularze jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia.
Kontrolę ma przeprowadzać instytucja zamawiająca lub – w przypadku gdy instytucja ta wyrazi na to zgodę – w jej
imieniu, właściwy organ urzędowy państwa, w którym dostawca lub usługodawca ma siedzibę.
Należy zauważyć, że jeżeli wykonawca postanowił zlecić podwykonawcom realizację części zamówienia oraz
polega na zdolności podwykonawców na potrzeby realizacji tej części, to należy wypełnić odrębny jednolity europejski
dokument zamówienia dla tych podwykonawców (zob. powyżej, część II sekcja C).
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Wykonawca dostarczy wymagane próbki, opisy
lub fotografie produktów, które mają być
dostarczone i którym nie musi towarzyszyć
świadectwo autentyczności.
Wykonawca oświadcza ponadto, że w
stosownych przypadkach przedstawi wymagane
świadectwa autentyczności.
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w
formie elektronicznej, proszę wskazać:
12) W odniesieniu do zamówień publicznych na
dostawy:
Czy wykonawca może przedstawić wymagane
zaświadczenia sporządzone przez urzędowe
instytuty lub agencje kontroli jakości o
uznanych kompetencjach, potwierdzające
zgodność produktów poprzez wyraźne
odniesienie do specyfikacji technicznych lub
norm, które zostały określone w stosownym
ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia?
Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i wskazać,
jakie inne środki dowodowe mogą zostać
przedstawione:
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w
formie elektronicznej, proszę wskazać:

[] Tak [] Nie

(adres internetowy, wydający urząd lub organ,
dokładne dane referencyjne dokumentacji):
[……][……][……]
[] Tak [] Nie

[…]
(adres internetowy, wydający urząd lub organ,
dokładne dane referencyjne dokumentacji):
[……][……][……]

D: SYSTEMY ZAPEWNIANIA JAKOŚCI I NORMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO
Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca
lub podmiot zamawiający wymagają systemów zapewniania jakości lub norm zarządzania
środowiskowego w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w
ogłoszeniu.
Systemy zapewniania jakości i normy
Odpowiedź:
zarządzania środowiskowego
Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić
[] Tak [] Nie
zaświadczenia sporządzone przez niezależne
jednostki, poświadczające spełnienie przez
wykonawcę wymaganych norm zapewniania
jakości, w tym w zakresie dostępności dla osób
niepełnosprawnych?
[……] [……]
Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić,
jakie inne środki dowodowe dotyczące systemu
zapewniania jakości mogą zostać przedstawione: (adres internetowy, wydający urząd lub organ,
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w
dokładne dane referencyjne dokumentacji):
formie elektronicznej, proszę wskazać:
[……][……][……]
Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić
[] Tak [] Nie
zaświadczenia sporządzone przez niezależne
jednostki, poświadczające spełnienie przez
wykonawcę wymogów określonych systemów
lub norm zarządzania środowiskowego?
Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić,
[……] [……]
jakie inne środki dowodowe dotyczące systemów
lub norm zarządzania środowiskowego mogą
zostać przedstawione:
(adres internetowy, wydający urząd lub organ,
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w
dokładne dane referencyjne dokumentacji):
formie elektronicznej, proszę wskazać:
[……][……][……]
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Część V: Ograniczanie liczby kwalifikujących się kandydatów
Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca
lub podmiot zamawiający określiły obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które
mają być stosowane w celu ograniczenia liczby kandydatów, którzy zostaną zaproszeni do
złożenia ofert lub prowadzenia dialogu. Te informacje, którym mogą towarzyszyć wymogi
dotyczące (rodzajów) zaświadczeń lub rodzajów dowodów w formie dokumentów, które
ewentualnie należy przedstawić, określono w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach
zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.
Dotyczy jedynie procedury ograniczonej, procedury konkurencyjnej z negocjacjami, dialogu
konkurencyjnego i partnerstwa innowacyjnego:
Wykonawca oświadcza, że:
Ograniczanie liczby kandydatów
Odpowiedź:
W następujący sposób spełnia obiektywne i
[….]
niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które
mają być stosowane w celu ograniczenia liczby
kandydatów:
W przypadku gdy wymagane są określone
[] Tak [] Nie45
zaświadczenia lub inne rodzaje dowodów w
formie dokumentów, proszę wskazać dla
każdego z nich, czy wykonawca posiada
wymagane dokumenty:
Jeżeli niektóre z tych zaświadczeń lub rodzajów
dowodów w formie dokumentów są dostępne w
(adres internetowy, wydający urząd lub organ,
postaci elektronicznej 44, proszę wskazać dla
dokładne dane referencyjne dokumentacji):
każdego z nich:
[……][……][……]46
Część VI: Oświadczenia końcowe
Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że informacje podane powyżej w częściach II–V są
dokładne i prawidłowe oraz że zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji poważnego
wprowadzenia w błąd.
Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że jest (są) w stanie, na żądanie i bez zwłoki,
przedstawić zaświadczenia i inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, z wyjątkiem przypadków,
w których:
a) instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający ma możliwość uzyskania odpowiednich
dokumentów potwierdzających bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w
dowolnym państwie członkowskim47, lub
b) najpóźniej od dnia 18 kwietnia 2018 r.48, instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający już
posiada odpowiednią dokumentację.
Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie wyraża(-ją) zgodę na to, aby [wskazać instytucję zamawiającą lub
podmiot zamawiający określone w części I, sekcja A] uzyskał(-a)(-o) dostęp do dokumentów
potwierdzających informacje, które zostały przedstawione w [wskazać część/sekcję/punkt(-y), których
to dotyczy] niniejszego jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, na potrzeby [określić
postępowanie o udzielenie zamówienia: (skrócony opis, adres publikacyjny w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej, numer referencyjny)].
Data, miejscowość oraz – jeżeli jest to wymagane lub konieczne – podpis(-y): [……]

*Na podstawie §3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych
środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń , jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z
2020 r., poz. 2415) wydanego w oparciu o art. 128 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.
U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.).
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Proszę jasno wskazać, do której z pozycji odnosi się odpowiedź.
Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.
Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.
Pod warunkiem że wykonawca przekazał niezbędne informacje (adres internetowy, dane wydającego urzędu lub
organu, dokładne dane referencyjne dokumentacji) umożliwiające instytucji zamawiającej lub podmiotowi
zamawiającemu tę czynność. W razie potrzeby musi temu towarzyszyć odpowiednia zgoda na uzyskanie takiego
dostępu.
W zależności od wdrożenia w danym kraju artykułu 59 ust. 5 akapit drugi dyrektywy 2014/24/UE.
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