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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:390187-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Antonin: Budowa obiektów inżynierii wodnej
2021/S 147-390187
Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Antonin
Krajowy numer identyfikacyjny: 25002730
Adres pocztowy: 63-421
Miejscowość: Antonin
Kod NUTS: PL416 Kaliski
Kod pocztowy: PL416
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Adam Kozyra, Dariusz Kaźmierczak
E-mail: antonin@poznan.lasy.gov.pl
Tel.: +48 627348124
Faks: +48 627348128
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.antonin.poznan.lasy.gov.pl/
I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://www.antonin.poznan.lasy.gov.pl/
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 nieposiadająca osobowości prawnej

I.5)

Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Leśnictwo (gospodarka leśna)

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

Nazwa:
Odbudowa zbiornika retencyjnego "Wydymacz" wraz z przebudową infrastruktury technicznej
Numer referencyjny: SA.270.14.2021

II.1.2)

Główny kod CPV
45240000 Budowa obiektów inżynierii wodnej

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
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II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na odbudowie zbiornika retencyjnego „Wydymacz”
wraz z przebudową infrastruktury technicznej. Przedmiotowa inwestycja objęta niniejszym zamówienie polegać
będzie na rozbiórce istniejących zastawek i budowie nowych dwóch drewnianych zastawek, odtworzeniu
rowu SN-5.4, rozbiórce istniejącego urządzenia upustowego i budowie w jego miejscu nowego urządzenia
piętrząco-upustowego, a także rozbudowie grobli czołowej zbiornika Wydymacz.Zamówienie współfinansowane
przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Środowisko 2014-2020 w ramach projektu pn. „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian
klimatu mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych” oraz ze środków własnych.

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
45220000 Roboty inżynieryjne i budowlane
45247270 Budowa zbiorników
45453000 Roboty remontowe i renowacyjne

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL416 Kaliski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Województwo wielkopolskie, powiat ostrowski, gmina Przygodzice, obręb ewidencyjny Antonin, działki nr 697/1,
1108, 1109

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na odbudowie zbiornika retencyjnego „Wydymacz”
wraz z przebudową infrastruktury technicznej. Przedsięwzięcie będzie miało na celu przywrócenie pierwotnego
reżimu hydrologicznego w zbiorniku Wydymacz, dostosowanie obszaru zbiornika do zmian klimatu, a także
przygotowanie go na niskie i wysokie (burzowe, powodziowe) stany wody. Cała infrastruktura hydrologiczna
została zaprojektowania tak, aby w razie takiej konieczności istniała również możliwość przerzutu nadmiaru
wody okresowej poza obszar rezerwatu przyrody rowem KH (Kanał Helenowski). Wymienione wyżej działania
będą miały na celu przeciwdziałanie nadmiernej erozji wodnej na terenie zasięgu terytorialnego Nadleśnictwa
Antonin. Przedmiotowa inwestycja objęta niniejszym zamówienie polegać będzie na rozbiórce istniejących
zastawek i budowie nowych dwóch drewnianych zastawek, odtworzeniu rowu SN-5.4, rozbiórce istniejącego
urządzenia upustowego i budowie w jego miejscu nowego urządzenia piętrząco-upustowego, a także
rozbudowie grobli czołowej zbiornika Wydymacz.
Przez wzgląd na wymagania środowiskowe, przewiduję się konieczność dochowania następujących terminów w
realizacji zamówienia:
1) Zdjęcie humusu, poza terenami podmokłymi: 31.07.2021-15.10.2021
2) Zdjęcie humusu w obrębie terenów podmokłych: 01.08.2021-15.10.2021
3) Roboty budowlane: 1.10.2021-28.02.2022 – w obrębie siedlisk będących obszarem rozrodu i żerowania
płazów i gadów
4) Roboty budowlane: 16.10.2021-30.09.2022 – w obrębie siedlisk obszarem rozrodu i żerowania kreta i bobra
europejskiego, w miejscach noclegu, w okresie lęgowym w miejscach rozrodu lub wychowu młodych lub w
miejscach żerowania zgrupowań ptaków migrujących lub zimujących
5) wszelkie prace powodujące zmiany poziomu wody o wartość większą niż 30 cm należy realizować poza
okresem od 1 marca do 31 lipca. (…) wszelkie prace techniczne obejmujące groble oraz pozostałe brzegi stawu
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będą prowadzone po 30 października. W przypadku braku możliwości zachowania ww. terminów obszar robót
zostanie zabezpieczony ogrodzeniem ochronnym (płotkiem), uniemożliwiającym wejście na niego płazom, a
same prace zostaną objęte nadzorem herpetologa;
6) warstwa humusowa w miejscu prac zostanie zdjęta poza okresem od 1 marca do 31 lipca. (…) W przypadku
terenów podmokłych zdjęcie humusu może być wykonane w okresie od 1 sierpnia do 15 października
7) rozbiórka istniejącego oraz budowa nowego urządzenia upustowego zostanie wykonana w okresie
opróżnienia stawu (terminy zgodnie z wytycznymi osuszania stawu zawarte w planie ochrony rezerwatu); → 1
września do 28 lutego
8) wszelkie prace budowlane będą prowadzone wyłącznie w godzinach 6:00 - 22:00;
Szczegółowy opis i zakres rzeczowy prac (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia zawarty
został w:
- Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 3A do SWZ,
- Projekcie budowlanym, stanowiącym załącznik nr 3B do SWZ,
- Projekcie wykonawczym, stanowiącym załącznik nr 3C do SWZ,
- Operacie wodnoprawnym, stanowiącym załącznik na 3D do SWZ,
- Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, stanowiącej załącznik nr 3E do SWZ,
- Kosztorys ofertowy z przedmiarem robót, stanowiące załącznik nr 3F do SWZ,
Powyższa dokumentacja została udostępniona pod adresem wskazanym w ramach pkt I.3).
II.2.5)

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

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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: tak
Opis opcji:
1) Zamawiający nie przewiduje prawa opcji.
2) Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1) pkt 7) PZP,
3) Zamówienia, o których mowa w pkt 2.będą polegały na powtórzeniu robót budowlanych zgodnych z robotami
stanowiącymi przedmiot niniejszego zamówienia, tj. budowie lub przebudowie pozostałej infrastruktury i
obiektów inżynierii wodnej (w tym budowli hydrotechnicznych) pozostającej w zarządzie Zamawiającego bądź
wykonaniu związanej z nią infrastruktury pomocniczej.
4) Zakres rzeczowy robót stanowiących przedmiot zamówień, o których mowa w pkt 2 nie przekroczy wartości
300 000 zł netto.
5) Zamówienia, o których mowa w pkt 2 będą udzielane po przeprowadzeniu odrębnego postępowania o
udzielenie zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki.
6) Zamówienia, o których mowa w pkt 2 będą udzielane w przypadku wystąpienia potrzeby zwiększenia
zakresu rzeczowego robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia, konieczności zmiany
parametrów wykorzystanych materiałów, parametrów wykonanych elementów lub technologii wykonania – na
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warunkach analogicznych jak opisane w projektowanych postanowień umownych zamieszczonych we wzorze
umowy, stanowiącym załącznik nr 4A do SWZ.
II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach projektu pn. „Kompleksowy projekt adaptacji
lasów i leśnictwa do zmian klimatu mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych”.
Numer identyfikacyjny projektu: POIS.02.01.00-00-0005/16.

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia gwarancji należytej jakości na cały przedmiot zamówienia
w wymiarze co najmniej 36 miesięcy. Zamawiający premiuje wskazanie w ofercie dłuższego okresu gwarancji
(pozacenowe kryterium oceny ofert)

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

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
1) Zamawiający nie formułuje szczególnego warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku
zdolności do występowania w obrocie gospodarczym. Zamawiający nie formułuje szczególnych warunków
udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku posiadania uprawnień do prowadzenia określonej
działalności gospodarczej lub zawodowej.
2) 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.
3) W związku z tym, że wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty dla
robót budowlanych 20 000 000 euro przesłanka wykluczenia, o której mowa w art 108 ust. 2 PZP w niniejszym
postępowaniu nie występuje.
4) W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o
udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 1-5 i 7-10 PZP.
5) Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie
zamówienia.
6) Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 PZP lub
art. 109 ust. 1 pkt 2-5 i 7-10 PZP, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki wymienione w
art. 110 ust. 2 pkt 1)-3) PZP. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa
w zdaniu poprzednim, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne
okoliczności czynu Wykonawcy. Jeżeli podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa wyżej, nie są
wystarczające do wykazania jego rzetelności, Zamawiający wyklucza Wykonawcę.
W celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w pkt 6.1.
i 6.3 SWZ. oraz w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt
7.1 SWZ. Wykonawca zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu wraz z ofertą aktualne na dzień składania
ofert oświadczenie Wykonawcy stanowiące potwierdzenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków
udziału w postępowaniu, złożone na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia („JEDZ”),
sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym
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Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego
dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE seria L 2016 r. Nr 3, s. 16).
W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w pkt 6.1. i 6.3. SWZ Zamawiający przed
udzieleniem zamówienia, działając na podstawie art 126 ust. 1 PZP wezwie Wykonawcę, którego oferta została
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni od dnia wezwania:
1)informację z Krajowego Rejestru Karnego sporządzoną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem w
zakresie: art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 PZP, art. 108 ust. 1 pkt 4 PZP, odnośnie do orzeczenia zakazu ubiegania się
o zamówienie publiczne tytułem środka karnego, art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a) PZP, art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b) PZP,
odnośnie do ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę aresztu, art. 109 ust. 1 pkt 3 PZP, odnośnie do
skazania za przestępstwo lub ukarano za wykroczenie, za które wymierzona karę aresztu
2) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP, o braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej;
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 i opłat wraz z zaświadczeniem
dokumenty potwierdzające, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych
podatków wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności
(...)
=ciąg dalszy w ramach pkt III 1.2)=
III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
1) Zamawiający nie formułuje szczególnego warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji
ekonomicznej:
2) Warunek w odniesieniu do sytuacji finansowej zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że:
- dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytową nie mniejszą niż 300 000 zł,
- posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnoprawnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż kwota 300 000 zł
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 7.1. SWZ
Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty zamówienia, działając na podstawie art. 126 ust. 1 PZP
wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie
krótszym niż 10 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia
następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego
ubezpieczenia, w tym wraz z dokumentem potwierdzającym aktualną opłatę tego ubezpieczenia lub innym
dowodem potwierdzającym ważność i aktualność tego ubezpieczenia,
2) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych
środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące 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.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
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=ciąg dalszy pkt III.1.1)=
4) 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, 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 dokumenty
potwierdzające, 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) ośiadczenia 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 określonych w: art. 108 ust.1 pkt 3 PZP, art. 108 ust. 1 pkt 4 PZP, dotyczących
orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego, art. 108 ust. 1 pkt
5 PZP, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
art. 108 ust. 1 pkt 6 PZP, art. 109 ust. 1 pkt 1 PZP, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności
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), art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. b PZP, dotyczących ukarania za wykroczenie,
za które wymierzono karę ograniczenia wolności lub karę grzywny, art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. c PZP, art. 109 ust.
1 pkt 3 PZP, dotyczących ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę ograniczenia wolności lub karę
grzywny, art. 109 ust. 1 pkt 5 oraz 7-10 PZP.
III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia:
1) Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w
okresie ostatnich 5 lat od dnia w którym upływa termin 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 robotę polegającą na wykonywaniu prac z robót budowalnych w zakresie przebudowy,
budowy lub remontów infrastruktury i obiektów inżynierii wodnej i obiektów hydrotechnicznych bądź wykonaniu
związanej z nią infrastruktury pomocniczej (np. budowa, przebudowa, rozbudowa zbiorników retencyjnych,
zastawek, rowów melioracyjnych, brodów, mnichów, oczek wodnych, progów piętrzących) na kwotę nie
mniejszą niż 200 000 zł brutto każda
2) Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku dotyczącego
zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie potencjału technicznego.
3) Warunek ten, w zakresie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, zostanie uznany za
spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować co najmniej:
- 1 osobą odpowiedzialną za kierowanie robotami budowalnym, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia jako kierownik budowy, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalnościach w zakresie
melioracji lub budownictwa wodnego (inżynieryjno-hydrotechnicznej), wydane na podstawie obecnie
obowiązujących przepisów prawa (lub inne ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów prawa, a które uprawniają do kierowania robotami budowlanymi)
i aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego (okręgowej izby inżynierów
budownictwa. Jeżeli Wykonawca dysponuje osobą posiadającą uprawnienia, która ma miejsce zamieszkania
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poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoba ta musi legitymować się kwalifikacjami odpowiadającymi
wymaganym uprawnieniom w kraju zamieszkania, jeśli takie w tym kraju obowiązują, z uwzględnieniem prawa
do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały
uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 220 z późn. zm.).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie imienia i nazwiska kierownika budowy wraz z
informacją o kwalifikacjach zawodowych tej osoby i podstawach dysponowania.
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 7.1. SWZ
Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty zamówienia, działając na podstawie art. 126 ust. 1 PZP
wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie
krótszym niż 10 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia
następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca
wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane (wzór wykazu wykonanych robót
budowlanych stanowi załącznik nr 5 do SWZ). Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji
robót budowlanych wykonanych wspólnie z innymi wykonawcami wykaz, o którym mowa wyżej dotyczy
robót budowlanych, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył (własne doświadczenie
Wykonawcy). Okres wyrażony w latach, o którym mowa wyżej, liczy się wstecz od dnia w którym upływa termin
składnia ofert.
=ciąg dalszy w ramach pkt III 1.3) poniżej=
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
=ciąg dalszy pkt III.1.3) powyżej=
2) dowodów określających, że wskazane przez Wykonawcę roboty budowlane na potwierdzenie spełnienia
warunku udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia zostały
wykonane należycie.
Dowodami, o których mowa, 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, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
posiadanych uprawnień (jeżeli są wymagane), wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia
publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do
dysponowania (wzór wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia stanowi załącznik
nr 6 do SWZ).
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach
technicznych lub zawodowych (warunki wskazane w pkt 7.1. ppkt 4) SWZ lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej (warunek wskazany w pkt 7.1. ppkt 3) SWZ podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
1) Wszelkie istotne dla stron postanowienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik 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
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przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności w niej wymienionych z uwzględnieniem podanych we
wzorze umowy warunków ich wprowadzenia.
2) Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez wykonawcę, którego
oferta została uznana za najkorzystniejszą. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosić będzie 5%
ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.
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: nie

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 02/09/2021
Czas lokalny: 09:00

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: 30/11/2021

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 02/09/2021
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
Nadleśnictwo Antonin, ul. Wrocławska 11, 63-421 Antonin, Polska, pokój nr 2.7.
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.
Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego
postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

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:
1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 129 ust. 1 pkt 1) w
zw. z art. 129 ust. 2 oraz art. 132-139 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst
jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn zm. - „PZP”) oraz aktów wykonawczych do PZP. Postępowanie jest
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prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „procedury odwróconej”, o której mowa w art. 139
ust. 1 - 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.
2) Na podstawie art. 257 PZP Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie
zamówienia, jeżeli środki publiczne, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub
części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie
została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu.
3) Zamawiający nie będzie udzielać zaliczek na poczet wykonania zamówienia
4) Zamawiający nie przewiduje obowiązku odbycia przez Wykonawcę wizji lokalnej oraz sprawdzenia przez
wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u Zamawiającego.
5) Okres realizacji zamówienia: w terminie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy w sprawie realizacji
przedmiotowego zamówienia, z zastrzeżeniem wykonania części prac w ściśle określonych przedziałach czasu,
o którym mowa w pkt 5.2 SWZ
6) Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://
miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem, że
złożenie oferty następuje wyłącznie przy użyciu miniPortalu.
7) Ofertę oraz oświadczenia, składane na podstawie art. 125 ust. 1 PZP (JEDZ), sporządza się, pod rygorem
nieważności w formie elektronicznej.
8) Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 18 000 zł (słownie: osiemnaście tysięcy złotych).
Wadium należy wnieść 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.
Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: pieniądzu, gwarancjach bankowych,
gwarancjach ubezpieczeniowych, 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 (tekst jedn.:
Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
9) Termin związania ofertą określony datą wyliczoną w oparciu o 90 dni liczone od daty upływu terminu
składania oferty.
10) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
11) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, o których mowa w art. 7 pkt 15 PZP. Przedmiot
zamówienia nie został podzielony na części.
12) Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
13) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
Pełna dokumentacja postępowania wraz ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, warunków udziału
w postępowaniu, kryterium oceny ofert oraz innych istotnych warunków zamówienia, które przez wzgląd na limit
znaków nie mogą stanowić treści niniejszego ogłoszenie, udostępniona jest pod adresem wskazanym w ramach
pkt I.3) niniejszego ogłoszenia.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
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Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl/
VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl/

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo regulują przepisy działu
IX ustawy.
2. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w
uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego
przepisów ustawy.
3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz
dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15,
oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
4. Odwołanie przysługuje na czynności lub zaniechanie czynności określonych w art. 513 ustawy Pzp.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby.
6. Pisma w postępowaniu odwoławczym wnosi się w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w
postaci elektronicznej, z tym że odwołanie i przystąpienie do postępowania odwoławczego, wniesione w postaci
elektronicznej, wymagają opatrzenia podpisem zaufanym.
7. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci
elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem
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terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego
terminu.
8. Odwołanie wnosi się w terminie:
a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia,
jeżeli inf. została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;
b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia,
jeżeli inf. została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a.
9. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub
wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dz.U. UE lub
zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
10. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 8 i 9 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.
11. Jeżeli Zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku
nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty lub nie zaprosił Wykonawcy do
złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie
później niż w terminie:
1) 30 dni od dnia publikacji w Dz.U. UE ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia
zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki – ogłoszenia o wyniku
postępowania albo ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, zawierającego uzasadnienie udzielenia zamówienia w
trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki;
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający:
a) nie opublikował w Dz.U. UE ogłoszenia o udzieleniu zamówienia albo
b) opublikował w Dz.U. UE ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia
zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki;
12. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy, stronom oraz
uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do SO w Warszawie –
sądu zamówień publicznych.
13. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub
postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1, 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.
14. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie przysługuje skarga kasacyjna do
Sądu Najwyższego.
VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
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 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl/

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28/07/2021
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