Ogłoszenie nr 588356-N-2019 z dnia 2019-08-22 r.

Nadleśnictwo Myślibórz: Modernizacja budynku administracyjnego
Nadleśnictwa Myślibórz III postępowanie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy,
których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które
będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących
członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub
więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób
zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli
przeprowadzenie postępowania
Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie
postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie
oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz
z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych
państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo
zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Nadleśnictwo Myślibórz, krajowy numer identyfikacyjny
81053923200000, ul. ul. Dworcowa 2 , 74-300 Myślibórz, woj. zachodniopomorskie,
państwo Polska, tel. 957 472 381, e-mail mysliborz@szczecin.lasy.gov.pl, faks 957 472 381.
Adres strony internetowej (URL): http://www.mysliborz.szczecin.lasy.gov.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub
formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe jest państwową jednostką organizacyjną
nieposiadającą osobowości prawnej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania
postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z
zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających
jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za

przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie
udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone
w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można
uzyskać pod adresem (URL)
Nie
https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_szczecin/nadl_mysliborz/zamowienia_publiczne

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych
warunków zamówienia
Nie
https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_szczecin/nadl_mysliborz/zamowienia_publiczne

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można
uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Oferta musi być napisana
w języku polskim, powinna być sporządzona zrozumiale i czytelnie za pomocą maszyny do
pisania, komputera lub ręcznie, w sposób uniemożliwiający łatwe usunięcie zapisów, oraz
podpisana przez osobę upoważnioną. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. W
przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika do oferty należy dołączyć stosowne
pełnomocnictwo dla takiego pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być załączone w
oryginale lub kopii notarialnie potwierdzonej. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane
z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą
być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Wykonawcy przedstawiają
ofertę zgodnie ze wszystkimi wymaganiami określonymi w SIWZ.
Adres:
Nadleśnictwo Myślibórz, ul. Dworcowa 2, 74-300 Myślibórz

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów
plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod
adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja budynku
administracyjnego Nadleśnictwa Myślibórz III postępowanie
Numer referencyjny: S.270.1.5.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog
techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w
odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup
części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie
jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub
robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku
partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt,
usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na
remoncie i przebudowie budynku administracyjnego Nadleśnictwa Myślibórz przy ul.
Dworcowej 2. Zakres robót wchodzących w skład przedmiotu zamówienia obejmuje: wymiana stolarki drzwiowej plastikowej na drewnianą, - wymiana / wykonanie okładzin
posadzek na ciągach komunikacyjnych – holu parteru i piętra oraz 3 biegów klatki schodowej
(z parteru na piętro i do wyjścia ewakuacyjnego na plac), - wykonanie boazerii drewnianej na
ścianie wejściowej holu parteru - wykonanie boazerii wstęgowej na pozostałych ścianach holu
parteru i korytarza piętra, - wymiana opraw oświetleniowych (m.in. kinkiety i lampa wisząca
w holu), - malowanie pomieszczeń, - wymiana paneli podłogowych. Zamawiający przewiduje
realizację przedmiotu zamówienia w dwóch etapach: Etap I i Etap II. Zamawiający wymaga
wykonania w terminie do dnia 30.11.2019 r. następujących robót przewidzianych w Etapie I
(szczegółowo opisany w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i przedmiarach

robót): a) Wykonanie robót budowlanych obejmujących prace dot. pokoi i korytarza na I
piętrze siedziby Nadleśnictwa Myślibórz wraz z klatką schodową. Zamawiający wymaga
wykonania przewidzianych w Etapie II (szczegółowo opisany w dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznej i przedmiarach robót): a) Wykonanie robót budowlanych
obejmujących kontynuacje prac klatki schodowej i obejmujące wszystkie prace parteru
siedziby Nadleśnictwa Myślibórz.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45110000-1
45432000-4
45421000-4
45442100-8
45300000-0
45331000-6
45310000-3
45262700-8

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości
zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita
maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego
systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7
lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone
zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 67
ust. 1 pkt 6 PZP.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została
zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system
zakupów:
miesiącach:

lub dniach:

lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2020-06-30
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2020-06-30

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,
EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu
spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu
spełniania warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku dot. zdolności
ekonomicznej. Warunek w odniesieniu do sytuacji finansowej, zostanie spełniony, jeśli
Wykonawca wykaże, że dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytową nie
mniejszą niż 100 000,00 zł (słownie złotych: sto tysięcy 00/100)
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: (1) Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za
spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 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 3 roboty budowlane polegające na budowie,
przebudowie, remoncie budynku wraz z instalacjami, na kwotę nie mniejszą niż 210 000,00 zł
brutto każda. (2) Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli
Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) dysponuje lub będzie
dysponował jedną osobą na stanowisko Kierownika Budowy, posiadającą uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
o której mowa w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r.,
poz. 1186 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Instrastruktury i Rozwoju z dnia 11
września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z
2014 r., poz. 1278 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które
zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im
uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz
Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych ustawy Prawo budowlane
oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65) – w
zakresie uprawniającym do kierowania robotami budowlanymi objętymi przedmiotowym
zamówieniem, oraz posiadającą co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu
robotami budowlanymi jako kierownik budowy.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji
zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Tak
Informacje dodatkowe: Ocena spełnienia warunków udziału w postepowaniu dokonana
zostanie zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w
oświadczeniach, następnie potwierdzone w dokumentach lub oświadczeniach złożonych przez
Wykonawców.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5

ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU
WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ
SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA
SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu
Nie
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25
UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
(1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP; (2)
zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł
porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości

wykonania decyzji właściwego organu; (3) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki
organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem
składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca
zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu; (4) informację z Krajowego Rejestru Karnego w
zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 PZP oraz, odnośnie skazania za
wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art.
24 ust. 5 pkt 5 i 6 PZP, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert; (5) oświadczenie wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu
skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie
określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 PZP, (6) oświadczenie
wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu
obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub
przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 PZP; (7) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem
podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o
podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm.)
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25
UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie 5 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz
których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty
budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały

wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot,
na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne
dokumenty. 2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia
publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, niezbędnych do
wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności
oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. 3) informację banku lub
spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych
środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż
1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. 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.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25
UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
(I) Wykonawca może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych, sytuacji
finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji musi udowodnić
zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Dokument, z którego
będzie wynikać zobowiązanie podmiotu trzeciego powinien wyrażać w sposób jednoznaczny
wolę udostępnienia Wykonawcy ubiegającemu się o zamówienie, odpowiedniego zasobu,

czyli wskazywać jakiego zasobu dotyczy, określać jego rodzaj, zakres, czas udostępnienia
oraz inne okoliczności wynikające ze specyfiki danego zasobu. Z treści przedstawionego
dokumentu musi jednoznacznie wynikać: (1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego
podmiotu; (2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy
wykonywaniu zamówienia publicznego; (3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy
wykonywaniu zamówienia publicznego; (4) czy podmiot, na zdolnościach którego
wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących
wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane,
których wskazane zdolności dotyczą. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o
których mowa w art. 22 ust. 1b PZP, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 22aust. 1 PZP, Wykonawca będzie zobowiązany do: 1) zamieszczenia
informacji o tych podmiotach w oświadczeniach, 2) przedstawienia w odniesieniu do tych
podmiotów dokumentów wymienionych w pkt III.4) i III.5.1) ogłoszeniu o zamówieniu. (II)
W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP Wykonawca
będzie zobowiązany złożyć oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej. (III) 11.2 W przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika do
oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo dla takiego pełnomocnika. Pełnomocnictwo
powinno być załączone w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 7 000,00 zł (słownie złotych: siedem
tysięcy 00/100 PLN). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2)
poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z
tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4)
gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których

mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310 z późn. zm.). Wadium wpłacane w
pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w banku BNP
Paribas Bank Polska S.A. nr rachunku: 85 2030 0045 1110 0000 0038 7060 z dopiskiem:
wadium na zabezpieczenie oferty w postępowaniu pn. „Modernizacja budynku
administracyjnego Nadleśnictwa Myślibórz III postępowanie”. Wniesienie wadium w
pieniądzu będzie skutecznie wniesione, jeżeli w podanym terminie kwotą wadium uznany
zostanie rachunek bankowy Zamawiającego, tj. do dnia 06.09.2019 r. do godz. 10:00. Z treści
wadium wnoszonego w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji
ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b
ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości powinno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone
przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty
Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a PZP
oraz art. 46 ust. 5 PZP. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz musi być załączone w
oryginale do oferty. Wadium musi zabezpieczać ofertę na daną część zamówienia przez cały
okres związania ofertą. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy
oferty akceptowalną formą wadium w wyznaczonym terminie, zostanie odrzucona z
postępowania na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b PZP. Treść gwarancji wadialnej musi
zawierać następujące elementy: 1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta
gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej
udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib, 2) określenie wierzytelności,
która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem – określenie przedmiotu zamówienia 3)
kwotę gwarancji/poręczenia, 4) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia
bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie
Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a PZP oraz art. 46 ust. 5 PZP.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia
do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty
zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w
postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo
innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące
dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w
formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do
sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony,
przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu
przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji
elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą
warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji
technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do
następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria
Znaczenie
Cena
60,00
Termin wykonania 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych
bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego
przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający
przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą
odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom
poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji
elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w
tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych
wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego
etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w
sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do
treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy polegających na
wprowadzeniu zmian w zakresie terminu realizacji Przedmiotu Umowy, w zakresie zmiany

sposobu wykonania robót oraz w zakresie zmiany wynagrodzenia. 2. Zgodnie z art. 144 ust. 1
pkt 1 PZP, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania następujących zmian Umowy: 1)
w zakresie zmiany terminu realizacji Przedmiotu Umowy i sposobu płatności (płatność
częściowa): a) o czas opóźnienia Zamawiającego w wykonywaniu jego obowiązków
wynikających z Umowy, jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie
robót; b) o niezbędny czas związany z działaniem Siły Wyższej, za którą uważa się zdarzenia
o charakterze nadzwyczajnym, występujące po zawarciu Umowy, a których Strony nie były w
stanie przewidzieć w momencie jej zawierania i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają
wykonanie Umowy zgodnie z jej treścią, w szczególności powódź, deszcz nawalny, pożar;
Strona powołująca się na stan siły wyższej jest zobowiązana do niezwłocznego pisemnego
powiadomienia drugiej Strony, a następnie do udokumentowania zaistnienia tego stanu oraz o
czas niezbędny do usunięcia jej skutków i następstw, c) o niezbędny czas związany z
wystąpieniem nadzwyczajnych niekorzystnych warunków pogodowych rozumianych jako
warunki pogodowe, które nie występowały w danym czasie i na danym obszarze w ostatnich
10 latach, d) w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
regulujących zasady wykonywania robót, e) o czas opóźnienia w wykonaniu przez podmioty
zewnętrzne usług/czynności koniecznych do wykonania prac objętych Umową, z
zastrzeżeniem, że wykonawcą tych usług/czynności nie jest Wykonawca i nie ponosi za nie
odpowiedzialności, f) o czas, kiedy realizacja robót stanowiących Przedmiot Umowy była
niemożliwa z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego oraz następstw tego zdarzenia (w
szczególności uniemożliwienie rozpoczęcia realizacji robót lub wstrzymania ich świadczenia
przez Zamawiającego), g) o czas, kiedy realizacja robót stanowiących przedmiot Umowy była
niemożliwa oraz następstw tego zdarzenia w przypadku napotkania przez Wykonawcę lub
Zamawiającego okoliczności niemożliwych do przewidzenia i niezależnych od nich np.
wystąpienia zjawisk związanych z działaniami osób trzecich, za których działania
odpowiedzialności nie ponosi żadna ze Stron uniemożliwiających wykonywanie zobowiązań
wynikających z Umowy, h) o czas niezbędny do wykonania prac wynikających z zaleceń
właściwych organów jeżeli wykonywanie świadczeń wchodzących w zakres Przedmiotu
Umowy zostało wstrzymane przez właściwe organy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
co uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji Umowy, i) o czas niezbędny do uzyskania
wyroku sądowego, lub innego orzeczenia sądu lub organu administracji publicznej, jeżeli

zajdzie konieczności uzyskania wyroku sądowego, lub innego orzeczenia sądu lub organu
administracji publicznej, którego konieczności nie przewidziano przy zawieraniu Umowy, j) o
czas opóźnienia wynikający z działań i zaniechań instytucji polskich bądź Unii Europejskiej
zaangażowanych w realizację, kontrolę lub finansowanie przedsięwzięcia (w szczególności
takich jak zmiana lub przyjęcie nowych wytycznych w zakresie kwalifikowalności
wydatków), k) o czas wynikający z konieczności uwzględnienia wpływu ewentualnych prac
dodatkowych i zamiennych na realizację robót stanowiących przedmiot Umowy, l) o czas
niezbędny do dostosowania robót stanowiących przedmiot Umowy do celów, dla których
Umowa została zawarta, m) o czas opóźnienia wynikający z zastania odmiennych od
przyjętych zgodnie z wykonanymi badaniami, uzyskanymi decyzjami warunków terenowych,
w szczególności istnienia niezinwentaryzowanych urządzeń, instalacji lub obiektów
infrastrukturalnych oraz nieprzewidzianych warunków geologicznych, terenowych,
archeologicznych, wodnych itp., n) o czas opóźnienia wynikający z wstrzymania robót przez
właściwy organ z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, co uniemożliwia terminowe
zakończenie realizacji Umowy, o) o czas opóźnienia wynikający z następstw działania
organów administracji, w szczególności: przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów
wydania przez organy administracji opinii, uzgodnień, decyzji, zezwoleń, itp.; odmowa
wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień, co
uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji Umowy, z wyłączeniem przyczyn leżących
po stronie Wykonawcy, niniejsze postanowienie umowne dotyczy również kwestii
administracyjnych związanych z wycinką drzew i krzewów. p) konieczność wykonania robót
spowodowanych przez błędy w danych wyjściowych, których doświadczony Wykonawca nie
mógł w racjonalny sposób wykryć, ani uniknąć związanego z tym opóźnienia, q) dopuszcza
się zmianę terminu wykonania Przedmiotu Umowy jeżeli zmianie ulegną terminy realizacji
uwzględnione w dokumentacji aplikacyjnej i w umowie o dofinansowanie (w tym wydłużenie
terminu realizacji zadania) dla Projektu – wówczas termin wykonania może zostać zmieniony
o czas wynikający z uzyskanej przez Zamawiającego zgody na zmianę terminu; przy czym
każda zmiana terminu wykonania Przedmiotu Umowy może nastąpić tylko o czas niezbędny
do wykonania robót stanowiących przedmiot Umowy, nie dłużej jednak niż o okres trwania
okoliczności będących podstawą zmiany oraz ich następstw.; 2) w zakresie zmiany zakresu i
sposobu wykonania robót stanowiących Przedmiot Umowy, w tym wymagań Zamawiającego

lub rezygnacji przez Zamawiającego z wykonania części robót stanowiących Przedmiot
Umowy: a) w przypadku częściowej lub całkowitej utraty finansowania lub płynności,
skutkujących koniecznością ograniczenia zakresu robót stanowiących Przedmiot Umowy,
przy jednoczesnym proporcjonalnym zmniejszeniu Wynagrodzenia, b) w przypadku
wystąpienia konieczności zrealizowania robót stanowiących Przedmiot Umowy, przy
zastosowaniu innych rozwiązań niż przewidziane w umowie przez Zamawiającego, ze
względu na rezygnację Zamawiającego z części robót stanowiących Przedmiot Umowy lub
zmiany warunków mających wpływ na ich realizację, zmiany obowiązującego prawa lub w
sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem Przedmiotu Umowy, c) w przypadku możliwości zrealizowania robót
stanowiących Przedmiot Umowy, przy zastosowaniu innych rozwiązań niż przewidziane w
umowie w wymaganiach Zamawiającego, ze względu na spodziewane korzyści polegające na
przyspieszeniu realizacji, obniżeniu kosztu wykonania lub eksploatacji robót stanowiących
Przedmiot Umowy, zwiększeniu jego użyteczności, jakości, przyczynieniu się do zwiększenia
bezpieczeństwa ludzi lub lepszej ochrony środowiska; 3) w zakresie zmiany Wynagrodzenia:
a) w przypadku zmiany przepisów prawa podatkowego, w szczególności stawki podatku od
towarów i usług, Wynagrodzenie ulegnie zmianie, adekwatnie do zmiany wysokości stawki
podatku od towarów i usług, jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania
zamówienia przez Wykonawcę, b) w przypadku dokonania zmian w zakresie terminu
realizacji Przedmiotu Umowy lub zmiany sposobu wykonania Umowy lub rezygnacji przez
Zamawiającego z wykonania części Przedmiotu Umowy – o kwotę wynikającą z tych zmian,
przy czym punktem wyjścia do ustalenia nowego wynagrodzenia będą ceny wynikające z
oferty, a w przypadku braku możliwości ustalenia takich cen, na podstawie cen wynikających
z katalogu SEKOCENBUD, c) w przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia
określonego w § 1 Umowy, pod warunkiem, że wykonanie całości przedmiotu zamówienia
napotyka istotne trudności, w szczególności spowodowane jest brakiem uzyskania
planowanego dofinansowania ze środków zewnętrznych, jak również w przypadku,
rezygnacji przez Zamawiającego z wykonania części (elementów) przedmiotu umowy, w
sytuacji, gdy ich wykonanie będzie zbędne do prawidłowego zrealizowania przedmiotu
umowy i osiągnięcia założonego celu, z zastrzeżeniem, iż w takiej sytuacji Wykonawcy
przysługuje wynagrodzenie w wysokości rzeczywiście wykonanych robót ustalone na

podstawie cen wynikających z kosztorysu, o którym mowa w § 5 Umowy , a w przypadku
braku możliwości ustalenia takich cen, na podstawie cen wynikających z katalogu
SEKOCENBUDU o, na co Wykonawca wyraża zgodę. Wykonawcy nie przysługują
jakiekolwiek roszczenia związane z ograniczeniem zakresu realizacji Umowy. d) polegające
na zwiększeniu wysokości wynagrodzenia w przypadku, zmiany zakresu Przedmiotu Umowy,
o kwotę wynikającą z tych zmian, przy czym punktem wyjścia do ustalenia nowego
wynagrodzenia będą ceny wynikające z oferty, a w przypadku braku możliwości ustalenia
takich cen, na podstawie cen wynikających z katalogu SEKOCENBUD. 3. Strony
dopuszczają również możliwość: 1) wykonywania przy pomocy Podwykonawców robót
stanowiących Przedmiot Umowy, co do których Wykonawca w Ofercie oświadczył, że będzie
je wykonywał osobiście, jeżeli będzie to konieczne dla terminowego ich wykonania lub
wprowadzenie Podwykonawcy zapewni wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy; 2)
zmian osobowych personelu kluczowego Wykonawcy wskazanego w Ofercie jeżeli zmiana
stanie się konieczna, o ile nowa osoba wskazana do pełnienia określonej funkcji (zarówno na
stałe jak i na określony czas) będzie spełniać wszystkie warunki określone dla tej funkcji w
ogłoszeniu o zamówieniu dla przetargu poprzedzającego zawarcie Umowy, na dzień złożenia
wniosku o zmianę personelu kluczowego, z tym zastrzeżeniem, że kwalifikacje i zdolności
proponowanego personelu, będą takie same lub wyższe niż kwalifikacje personelu
wymienione w SIWZ. 4. Dokonując zmian Umowy, Strony będą kierować się
poszanowaniem wzajemnych interesów, zasadą równości Stron oraz ekwiwalentności
świadczeń i przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania Umowy, poprzez dostosowanie
realizacji robót stanowiących Przedmiot Umowy do zmienionych okoliczności. 5.
Wystąpienie którejkolwiek z okoliczności mogących powodować zmianę Umowy, nie
stanowi bezwzględnego zobowiązania Zamawiającego do dokonania zmian ani nie może
stanowić samodzielnej podstawy do jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy do ich dokonania. 6.
Zmiany postanowień Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 7.
Niezależnie od postanowień ust. 2 – ust. 4, Strony dopuszczają możliwość (i) zmian
redakcyjnych Umowy oraz (ii) zmian będących następstwem sukcesji uniwersalnej albo
przejęcia z mocy prawa pełni praw i obowiązków dotyczących którejkolwiek ze Stron, (iii)
zmian danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych, jak również (iv) zmian
wynikających z okoliczności, w których Prawo Budowlane dopuszcza stosowanie rozwiązań

zamiennych, o ile nie będą one pogarszały jakości świadczenia Wykonawcy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu:
Data: 2019-09-06, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania
ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone
na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli
środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe,
które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części
zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez

wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą. 2. Zabezpieczenie należytego
wykonania umowy wynosić będzie 10% ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie. 3.
Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku
następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach
spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze
zobowiązaniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 4.
Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca na rachunek bankowy
Zamawiającego w banku BNP Paribas Bank Polska SA. nr rachunku: 85 2030 0045 1110
0000 0038 7060. 5. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić
zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 6. Jeżeli zabezpieczenie
wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku
bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane,
pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 7. Zabezpieczenie należytego wykonania
umowy, we wszystkich formach przewidzianych w pkt 3., powinno zabezpieczać roszczenia
wynikające z niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy w taki sam sposób, co
oznacza, iż zabezpieczenie wniesione w formie innej niż pieniądz nie może zabezpieczyć
roszczeń Zamawiającego w sposób mniej korzystny, niż jakby miało to miejsce w przypadku
wniesienia zabezpieczenia w pieniądzu. 8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w
formie gwarancji/poręczenia powinno być nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze
żądanie Zamawiającego. Zamawiający nie dopuszcza możliwości uzależnienia wpłaty kwot z
gwarancji/poręczenia od przedłożenia jakichkolwiek dodatkowych dokumentów bądź
spełnienia jakichkolwiek warunków, poza oświadczeniem Zamawiającego, iż kwota jest
należna z tytułu niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy. 8. Zabezpieczenie
wniesione w innej formie niż pieniądz musi zawierać pełną nazwę zamówienia, którego
dotyczy oraz kwotę zabezpieczenia. 9. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy
zostanie zwrócone Wykonawcy w następujących terminach: 1) 70% wysokości
zabezpieczenia – w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez

Zamawiającego za należycie wykonane, 2) 30% wartości zabezpieczenia – w ciągu 15 dni od
upływu okresu rękojmi za wady. II. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania
przez zamawiających w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego. W celu spełnienia obowiązku informacyjnego wynikającego z Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2018 r. w
sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE
Zamawiający przedstawia poniższą informację. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”,
informuję, że: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Skarb Państwa Państwowe
Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Myślibórz, ul. Dworcowa 2, 74-300
Myślibórz, tel. 95 747 23 81, Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art.
6 ust. 1 lit. (c) RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego pn.: „Modernizacja budynku administracyjnego Nadleśnictwa Myślibórz III
postępowanie”, (zn. spr. S.270.1.5.2019) prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
oraz jego rozstrzygnięciem, jak również, jeżeli nie ziszczą się przesłanki określone w art. 93
ust. 1 PZP – w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz jej realizacji, a
także udokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia i jego archiwizacji, Do
przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 10 RODO mogą być dopuszczone
wyłącznie osoby posiadające upoważnienie. Osoby dopuszczone do przetwarzania takich
danych są obowiązane do zachowania ich w poufności. Zamawiający przetwarza dane
osobowe zebrane w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Modernizacja
budynku administracyjnego Nadleśnictwa Myślibórz III postępowanie” w sposób
gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym rozpowszechnianiem.  odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8-8a oraz art. 96 ust. 3-3b ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z
późn, zm., dalej „PZP”),  Pani/Pana dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem

przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego będą przechowywane,
zgodnie z art. 97 ust. 1 PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy w sprawie zamówienia publicznego;
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. Konsekwencje niepodania
określonych danych wynikają z PZP,  w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych
decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO, 
Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO w celu
umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale VI PZP, do
upływu terminu do ich wniesienia,  w przypadku zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego, dane osobowe będą przetwarzane do upływu okresu przedawnienia roszczeń
wynikających z umowy w sprawie zamówienia publicznego,  Osoba, której dotyczą
pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postepowania dane osobowe, ma prawo:
a) dostępu do swoich danych osobowych – zgodnie z art. 15 RODO, przy czym w sytuacji,
gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1 -3 RODO wymagałoby
niewspółmiernie dużego wysiłku Zamawiający może żądać wskazania dodatkowych
informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty
bieżącego bądź zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, b) do
sprostowana swoich danych osobowych – zgodnie z art. 16 RODO, przy czym skorzystanie z
uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16
RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego, ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z PZP oraz nie może
naruszać integralności protokołu oraz jego załączników, c) do żądania od Zamawiającego –
jako administratora, ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym 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; prawo to nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu

zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, d) wniesienia skargi do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie jej
danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy RODO.
 Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w
przepisach PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych określa PZP,  Osobie, której
dane osobowe zostały pozyskane przez Zamawiającego w związku z prowadzeniem
niniejszego postepowania o udzielenie zamówienia publicznego nie przysługuje: a) prawo do
usunięcia danych osobowych, o czym przesadza art. 17 ust. 3 lit. (b), (d) lub (e) RODO, b)
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, c) określone w
art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a to z uwagi na
fakt, że podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. (c) RODO. 
Dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub
innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania
realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, w
szczególności do podmiotów prowadzących działalność kontrolną wobec Zamawiającego.
Dane osobowe są przekazywane do podmiotów przetwarzających dane w imieniu
administratora danych osobowych.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

