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Polska-Dąbrówka Leśna: Roboty budowlane
2021/S 184-477637
Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Oborniki
Krajowy numer identyfikacyjny: REGON 630011527
Adres pocztowy: Oborniki
Miejscowość: Dąbrówka Leśna
Kod NUTS: PL418 Poznański
Kod pocztowy: 64-600
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Konrad Owczarzak
E-mail: oborniki@poznan.lasy.gov.pl
Tel.: +48 612917302
Faks: +48 612961361
Adresy internetowe:
Główny adres: https://oborniki.poznan.lasy.gov.pl/
I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://oborniki.poznan.lasy.gov.pl/ogloszenia-o-zamowieniach-publicznych
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: państwowa jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

I.5)

Główny przedmiot działalności
Inna działalność: leśnictwo

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Budowa zbiornika retencyjnego z przelewem powierzchniowym oraz studni przelewowo-spustowej w rejonie
oddziału 519 Nadleśnictwa Oborniki gmina Oborniki, obręb ewidencyjny Kiszewo działka nr 10519
Numer referencyjny: SA.270.10.2021

II.1.2)

Główny kod CPV
45000000 Roboty budowlane

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
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Roboty budowlane
II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest budowa zbiornika retencyjnego o powierzchni wykopu 2,30 ha z przelewem
powierzchniowym oraz studni przelewowo - spustowej w oddz. 519 Nadleśnictwa Oborniki – gmina Oborniki,
obręb ewidencyjny Kiszewo działka nr 10519. Planowane przedsięwzięcie ma na celu wzmocnienie odporności
obszaru objętego projektem na zagrożenia związane ze zmianami klimatu w nizinnych ekosystemach leśnych
poprzez minimalizację negatywnych skutków zjawisk takich jak powodzie, podtopienia, wody wezbraniowe,
susze, pożary, a także zwiększenie ilości zasobów wodnych magazynowanych na terenie Nadleśnictwa
Oborniki. Roboty budowlane zostaną wykonane na podstawie dokumentacji projektowej, stanowiącej
następujące załączniki do SWZ, zawierającej szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: zał. nr 2: Projekt
budowlany, zał. nr 3: Projekt wykonawczy, zał. nr 4: Przedmiar robót, załącznik nr 5: Specyfikacja Techniczna
Wykonania i Odbioru Robót, zał. nr 6 Wykaz decyzji administracyjnych.

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)

Opis

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
03400000 Leśnictwo i pozyskiwanie drewna
03419100 Produkty z drewna ciętego
45112000 Roboty w zakresie usuwania gleby
45112210 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby
45240000 Budowa obiektów inżynierii wodnej
45246000 Roboty w zakresie regulacji rzek i kontroli przeciwpowodziowej
44910000 Kamień budowlany

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL418 Poznański

II.2.4)

Opis zamówienia:
Roboty budowlane zostaną wykonane na podstawie dokumentacji projektowej, stanowiącej następujące
załączniki do SWZ, zawierającej szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wydanych decyzji
administracyjnych tj: Załącznik nr 2: Projekt budowlany wraz z załącznikami, Załącznik nr 3: Projekt
wykonawczy, Załącznik nr 4: Przedmiar robót, Załącznik nr 5: Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru
Robót Budowlanych, Załącznik nr 6: Wykaz decyzji administracyjnych. W ramach przedsięwzięcia budowlanego
planuje się budowę: zbiornika wodnego z przelewem powierzchniowym oraz studnią przelewowo-spustową
poprzez: 1) wykop czaszy zbiornika na głębokość 1,7-2,6 m do rzędnej 58,80 m n.p.m.; 2) uformowanie i
wyprofilowanie skarp czasy zbiornika z nachyleniem 1:3 oraz o nachyleniu 1:5 w miejscu dostępu zwierząt
do zbiornika; 3) budowę wyspy z części wydobytego materiału ziemnego o rzędnej korony równej 61,00 m
n.p.m., wyniesionej ponad lustrem wody o 0,5 m i nachyleniu skarp 1:3; 4) budowę miejscowego przegłębienia
w czaszy zbiornika o rzędnej dna równej 57,80 m n.p.m. i głębokości przegłębienia równej 1,0 m; 5) obustronne
zabezpieczenie dna i skarp rowu DpBl-4 doprowadzającego na wlocie zbiornika na długości 10,0 m narzutem
z kamienia łamanego gr. 30 cm, frakcji 15-30 cm oraz przy krawędzi dna rowu w miejscu załamania ze skarpą
- palisadą drewnianą długości 1,5 m i średnicy 10-12 cm, 6) budowę przelewu powierzchniowego o przekroju
trapezowym w miejscu odpływu rowu DpBl-4 ze zbiornika poprzez: zabezpieczenie dna i skarp przelewu
narzutem z kamienia łupanego gr. 30 cm, frakcji 20-30 cm spoinowanego zaprawą cementową, wzmocnionego
palisadą drewnianą długości 1,5 m, średnicy 10-12 cm od strony wylotu zbiornika, zabezpieczenie skarpy
odwodnej w miejscu przelewu narzutem z kamienia łamanego gr. 30 cm, frakcji 15-30 cm, stabilizowanym
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głazami kamiennymi frakcji 40 – 50 cm wkopanymi u podnóża grobli, zabezpieczenie skarpy odwodnej w
miejscu przelewu powierzchniowego matą bentonitową, 7) budowę studni przelewowo – spustowej w grobli
zbiornika położonej wzdłuż rowu DpBl-4-1 poprzez: - budowę przepustu z rurociągiem o przekroju kołowym o
średnicy 0,6 m i długości 17,5 m zlokalizowanym w grobli zbiornika, - budowę studni polietylenowej o średnicy
1,2 m z możliwością regulacji wysokości przelewu przy użyciu szandorów, - zabezpieczenie wylotu przepustu
kamieniem łamanym gr. 20 cm, frakcji 15- 20 cm na zaprawie cementowej z dociągnięciem do krawędzi dna i
skarpy istniejącego rowu leśnego - zabezpieczenie dna i skarp wlotu przepustu na odległości 5,0 m narzutem
kamiennym frakcji 15-30 cm, grubości 30 cm na szerokość 4,0 m w rzucie poziomym - zabezpieczenie dna
i skarp wylotu przepustu narzutem kamiennym frakcji 15-30 cm, grubości 30 cm, w zasięgu szerokości dna i
skarp istniejącego koryta rowu leśnego oraz na odległości 2,0 m i 5,0 m od lewej i prawej strony osi przepustu,
- zabezpieczenie narzutu kamiennego istniejącego koryta rowu palisadą drewnianą o średnicy 10-12 cm
i długości 150 cm, 8) konserwację istniejącego przepustu betonowego poprzez odmulenie oczyszczenie i
uzupełnienie ubytków konstrukcji.
Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonany przedmiot
zamówienia na okres co najmniej 36 miesięcy liczonych od dnia odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.
Gwarancja jakości stanowi kryterium oceny ofert. Wymagany minimalny okres udzielonej gwarancji na
wykonany przedmiot zamówienia wynosi 36 miesięcy od dnia dokonania odbioru końcowego, natomiast
maksymalny okres gwarancji, który może zostać zaoferowany przez wykonawcę wynosi 60 miesięcy od
dnia dokonania odbioru końcowego. Szczegółowe postanowienia dotyczące warunków udzielonej gwarancji
określone zostały we wzorze umowy stanowiącej Załącznik nr 13 do SWZ.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: gwarancja / Waga: 40 %
Cena - Waga: 60%

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 300
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020; projekt pn. „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i
leśnictwa do zmian klimatu– mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych”.

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 20 000 zł. Wadium należy wnieść najpóźniej przed
upływem terminu składania ofert i utrzymywać nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z
wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 PZP. Szczegółowe wymagania
dotyczące wadium zawiera Rozdział 18 SWZ.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
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III.1.1)

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie
zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 108 ust. 1 PZP oraz w art. 109 ust. 1 pkt 1-5 i 7-10
PZP. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w pkt 5.1. i
pkt 5.3. SWZ Wykonawca będzie obowiązany przedstawić Zamawiającemu następujące oświadczenia i
dokumenty (w terminach wskazanych w SWZ): wraz z ofertą: oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu
wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP złożone
na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia („JEDZ”), pod rygorem nieważności, w
formie elektronicznej. Na wezwanie Zamawiającego: 1) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:
(a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 PZP, (b) art. 108 ust. 1 pkt 4 PZP, dotyczącą orzeczenia zakazu ubiegania się
o zamówienie publiczne tytułem środka karnego, (c) art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. a PZP, (d) art. 109 ust. 1 pkt 2
lit. b PZP, dotyczącą ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę aresztu, (e) art. 109 ust. 1 pkt 3
PZP, dotyczącą skazania za przestępstwo lub ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę aresztu –
sporządzoną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem, 2) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108
ust. 1 pkt 5 PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który
złożył odrębną ofertę, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami
lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej
samej grupy kapitałowej (wzór oświadczenia Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP o przynależności
lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej stanowi załącznik nr 10 do SWZ), 3) zaświadczenie
właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków
i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 PZP, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a
w przypadku zalegania z opłaceniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem Zamawiający żąda złożenia
dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności
należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie
spłat tych należności, 4) zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej
potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,
w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 PZP, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w
przypadku zalegania z opłaceniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem
albo innym dokumentem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem
terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności,
5) odpis lub informacje z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 PZP, sporządzonych, nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej
złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, 6) oświadczenia wykonawcy o
aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP złożonym na formularzu
Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania
wskazanych przez Zamawiającego (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 8 do SWZ).

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
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Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność
kredytową w wysokości co najmniej 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100).
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na
zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów
udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. W
odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy
mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty
budowlane do realizacji, których te zdolności są wymagane. Wykonawca, który polega na zdolnościach
technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą: zobowiązanie
podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
niniejszego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując
zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (wzór stanowi załącznik nr 9 do SWZ),
oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu
oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu (w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego
zasoby) na formularzu JEDZ. JEDZ podmiotu trzeciego powinien zostać złożony pod rygorem nieważności, w
formie elektronicznej. Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych na zasadach
określonych w art. 118 PZP zobowiązany będzie do przedstawienia podmiotowych środków dowodowych,
o których mowa w pkt 7.1.6 i 7.1.8. – 7.1.11 SWZ, dotyczących tych podmiotów, potwierdzających, że nie
zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania. w terminie wskazanym przez
Zamawiającego, nie krótszym niż 10 dni, określonym w wezwaniu wystosowanym przez Zamawiającego do
Wykonawcy przed wyborem najkorzystniejszej oferty. Sposób sporządzenia ofert, oświadczeń, o których mowa
w art. 125 ust. 1 PZP, podmiotowych środków dowodowych oraz zobowiązania podmiotu udostępniającego
zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 PZP, pełnomocnictw oraz innych informacji, oświadczeń lub
dokumentów musi być zgodny z wymaganiami określonymi w 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 (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452).
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
W celu potwierdzenia przez Wykonawcę spełnienia warunku udziału w postępowaniu Wykonawca na wezwanie
Zamawiającego składa informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w wysokości co najmniej 500
000, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem.
III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli:
1) Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował co najmniej 1 zadanie polegające na
remoncie, budowie lub przebudowie z zakresu melioracji wodnych o wartości nie mniejszej niż 700 000,00
zł brutto, 2) Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował następującą osobą , którą skieruje
do realizacji zamówienia: Kierownik budowy – co najmniej 1 osoba, posiadająca uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej bez ograniczeń, która pełniła
funkcję kierownika budowy w co najmniej 1 inwestycji polegającej na budowie, przebudowie, remoncie z
zakresu melioracji wodnych o wartości co najmniej 350 000 brutto.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z formułą „spełnia” / „nie
spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach, o których mowa w rozdziale 7 SWZ.
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających

22/09/2021
S184
https://ted.europa.eu/TED

5 / 10

Dz.U./S S184
22/09/2021
477637-2021-PL

6 / 10

się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania. W przypadku Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki udziału w postępowaniu określone w pkt 6.1
SWZ powinni spełniać łącznie wszyscy Wykonawcy. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia,
kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te
zdolności są wymagane. W przypadku oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
(konsorcjum):
- w formularzu Oferty należy wskazać firmy (nazwy) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia,- oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Osoba podpisująca ofertę musi posiadać umocowanie
prawne do reprezentacji. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa załączonego do oferty – treść
pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania, - JEDZ składa każdy z wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz
spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie
warunków udziału w postępowaniu. Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia składane na formularzu JEDZ powinno zostać złożone wraz z ofertą pod rygorem nieważności,
w formie elektronicznej, - dokumenty, o których mowa w pkt 7.1.6. – 7.1.11. obowiązany będzie złożyć
każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, - wszyscy Wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy,
- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wyznaczą spośród siebie Wykonawcę
kierującego (lidera), upoważnionego do zaciągania zobowiązań, otrzymywania poleceń oraz instrukcji dla i w
imieniu każdego, jak też dla wszystkich partnerów, - Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej
żądać wykonania umowy w całości przez lidera lub od wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia łącznie lub każdego z osobna. Na podstawie art. 117 ust. 4 PZP, Wykonawcy
będą zobowiązani złożyć wraz z ofertą oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają
poszczególni Wykonawcy. Wzór stosownego oświadczenia został zawarty w formularzu Oferty stanowiącym
załącznik nr 1 SWZ i Zamawiający zaleca złożyć to oświadczenie właśnie w tym formularzu.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
W celu potwierdzenia przez Wykonawcę spełnienia warunku udziału w postępowaniu Wykonawca na wezwanie
Zamawiającego składa: 1) wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości brutto, przedmiotu,
dat wykonania (dat dziennych rozpoczęcia i zakończenia realizacji) i podmiotów, na rzecz których roboty
budowlane zostały wykonane (wzór wykazu wykonanych robót budowlanych stanowi załącznik nr 11 do SWZ).
Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, wykonywanych wspólnie z
innymi wykonawcami, wykaz, o którym mowa wyżej musi dotyczyć robót budowlanych, w których wykonaniu
wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył. Okres wyrażony w latach, o którym mowa wyżej, liczy się wstecz
od dnia w którym upływa termin składania ofert. 2) dowody, że wskazane przez Wykonawcę roboty budowlane
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 sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały
wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów
– inne odpowiednie dokumenty. 3) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia
publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, posiadanych uprawnień – numer i
zakres (jeżeli są wymagane) oraz doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także
zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania (wzór wykazu osób
stanowi załącznik nr 12 do SWZ).
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III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego zawiera wzór umowy stanowiący
Załącznik nr 13 do SWZ. 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, z uwzględnieniem przepisów PZP
dotyczących zmiany umowy (art. 455 PZP).

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania
zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 26/10/2021
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3)

Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 22/01/2022

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 26/10/2021
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
siedziba Zamawiającego Dąbrówka Leśna, ul. Gajowa 1, 64-600 Oborniki
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowywania ofert dostępnego po zalogowaniu w
zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3)

Informacje dodatkowe:
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Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „procedury odwróconej”, o
której mowa w art. 139 ust. 1 oraz 3-4 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 spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku
dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty
przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. Ofertę
należy sporządzić w języku polskim. W formularzu Oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres poczty
elektronicznej, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. Ofertę składa
się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty
opisany został w „Instrukcji użytkownika”, dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/.Jeżeli dokumenty
elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), Wykonawca, celu utrzymania poufności tych informacji,
przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia
„Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część
należy ten plik zaszyfrować. Do oferty należy dołączyć JEDZ w formie elektronicznej, a następnie zaszyfrować
wraz z plikami stanowiącymi ofertę. Zamawiający przed wyborem oferty najkorzystniejszej, działając na
podstawie art. 126 ust. 1 PZP wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia
w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków
dowodowych dotyczących poszczególnej części zamówienia, określonych w SWZ.W terminie składania ofert
określonym SWZ wykonawca zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu Ofertę zawierającą dokumenty i
oświadczenia wskazane w pkt 10.4 SWZ.
Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez Wykonawcę, którego
oferta została uznana za najkorzystniejszą. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosić będzie 5
% ceny łącznej brutto za całość zamówienia, podanej w Ofercie. Zabezpieczenie może być wnoszone według
wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: pieniądzu; poręczeniach bankowych lub
poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze
zobowiązaniem pieniężnym; gwarancjach bankowych; gwarancjach ubezpieczeniowych; 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. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu
Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. Zabezpieczenie
wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego o nr: 65
1020 4128 0000 1702 0035 0488 (PKO Bank Polski S.A.). W tytule przelewu powinny znaleźć się słowa
„zabezpieczenie należytego wykonania umowy zamówienie SA.270.10.2021”. Szczegółowe unormowania
opisane zostały w rozdziale 19 SWZ.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
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Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587801
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub
może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów PZP, przysługują środki ochrony
prawnej określone w dziale IX PZP, tj. odwołanie i skarga do sądu. Postępowanie odwoławcze uregulowane
zostało w art. 506-578 PZP, a postępowanie skargowe w art. 579-590 PZP.
2. Odwołanie przysługuje na:
- niezgodną z przepisami PZP czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w
tym na projektowane postanowienie umowy;
- zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na
podstawie PZP;
- zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie PZP, mimo że
Zamawiający był do tego obowiązany.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu
odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli
zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby
mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że Zamawiający mógł
zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio
odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.
4. Odwołanie wnosi się w terminie:
- 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia,
jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
- 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia,
jeżeli informacja została przekazana w sposób inny,
5.Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści
dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
6. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 4. i 5 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym
powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia.
7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym
mowa w art. 519 ust. 1 PZP, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do
sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych. Skargę wnosi
się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia
Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, przesyłając jednocześnie jej odpis
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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.
8. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie stronie przysługuje skarga
kasacyjna do Sądu Najwyższego.
VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych Departament Odwołań
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587801
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/09/2021
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