Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1. Nazwa i adres zamawiającego
Nazwa zamawiającego:
Skarb Państwa reprezentowany przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
Nadleśnictwo Gidle z siedzibą w Niesulowie, będące państwową jednostką organizacyjną
nieposiadającą osobowości prawnej reprezentujące Skarb Państwa w zakresie zarządzanego
mienia, zwany dalej „Zamawiającym”.
Adres Zamawiającego: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gidle z
siedzibą w Niesulowie
Niesulów 3
97-540 Gidle
tel. 34 3272-970
e-mail gidle@katowice.lasy.gov.pl
NIP PL 573-010-84-80
Zamawiający zaprasza do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na: „Dostawa
substratu torfowego do Gospodarstwa Szkółkarskiego Sowin” zgodnie z wymaganiami
określonymi w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia zwanej dalej „SIWZ”.
2. Tryb udzielenia zamówienia
Do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004
r. Prawo zamówień publicznych zwanej dalej „ustawą” oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.
Kodeks cywilny zwaną dalej „kodeksem cywilnym”.
Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego określonego ustawą.
3. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż, dowóz i rozładowanie na rzecz Zamawiającego
1 794 m³ (słownie: jeden tysiąc siedemset dziewięćdziesiąt cztery metry sześcienne) substratu
torfowego wraz z jego przewozem do prowadzonego przez Zamawiającego Gospodarstwa
Szkółkarskiego Sowin.
Wymagane parametry
Skład:
Torf wysoki 0-7 mm 90%
Perlit 10%
Fiba zorb 100g/m³
Ph 4,5-5,5
Parametry torfu użytego do przygotowania substratu torfowego:
-torf wysoki o stopniu rozłożenia torfu wg van Posta H1-H3
-zawartość materii organicznej 90-100%
-gęstość objętościowa 120-170 kg/m³
Opakowanie big bag o objętości 6m³
Niedopuszczalne:
-różnice powyżej 0,2 pH pomiędzy poszczególnymi partiami dostaw
-zawartość korzeni oraz innych zanieczyszczeń
2. Dostawa i wydanie Zamawiającemu w terminie wskazanym w ofercie od daty złożenia przez
Zamawiającego zamówienia pisemnie, faksem, e-mailem lub telefonicznie w terminie
wskazanym w ofercie.
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3. Zamawiający pod rygorem skutku wskazanego w art. 89. ust. 1. pkt 2. Ustawy żąda, aby termin
zapłaty ceny nie był krótszy niż 14 i nie był dłuższy niż 30 od daty doręczenia faktury.
Zamawiający pod rygorem skutku wskazanego w art. 89. ust. 1. pkt 2. Ustawy żąda, aby dostawa
torfu nie była dłuższa od 14 dni od daty złożenia zamówienia.
4. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone
Zamówień:

we Wspólnym Słowniku

09112200-9 Torf
4. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
Powierzenie wykonania zamówienia podwykonawcom.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Zamawiający dopuszcza powierzenia prac podwykonawcom.
5. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających
Zamawiający informuje, że nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających.
6. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalnych warunków,
jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli Zamawiający dopuszcza ich
składanie
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
7. Termin wykonania zamówienia.
Wymagany termin realizacji zamówienia w terminie do dnia: 28 lutego 2021 roku.
8. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy zgodnie z art. 22. ust. 1.
ustawy:
1/ nie podlegają wykluczeniu na podstawie:
a/ art. 24. ust. 1. pkt 12-23 ustawy,
b/ art. 24. ust. 5. ustawy.
2/ spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania warunku udziału w
postępowaniu w odniesieniu do warunku dotyczącego kompetencji lub uprawnień do
prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
a/ sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Warunek ten w zakresie sytuacji finansowej, zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że:
- posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 150.000,00 zł
/słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych/,
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- posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia o wartości co najmniej 150.000,00 zł /słownie: sto
pięćdziesiąt tysięcy złotych/.
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania warunku udziału w
postępowaniu w odniesieniu do warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej.
b/ zdolności technicznej lub zawodowej.
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 dostawy polegające na
sprzedaniu substratu torfowego o łącznej wartości minimum 3 000 000, 00 zł (słownie: trzy
miliony złotych zero groszy) brutto.
Warunek ten, w zakresie potencjału technicznego, zostanie uznany za spełniony, jeśli
Wykonawca wykaże, że dysponuje:
- co najmniej jednym środkiem transportu przystosowanym do przewozu materiałów takich jak
substrat torfowy.
3. Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia — nie
spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniu, następnie potwierdzonych w
dokumentach lub oświadczeniach złożonych przez Wykonawców, o których mowa w 9. części
SIWZ.
4. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z
warunków udziału w postępowaniu określonych w Części 8. ust. 1. pkt 2 SIWZ powinien
spełniać co najmniej jeden z wykonawców. Żaden z wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania.
5. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę,
6. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, z
zastrzeżeniem art. 93. ust. 4. ustawy.
9. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy
w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niezbędnych
do przeprowadzenia postępowania
1. Oferta powinna być złożona na formularzu oferty (oferta) według załącznika nr 1 do SIWZ.
2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w
Części 8. ust.1. pkt 1. SIWZ oraz w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w
postepowaniu, o których mowa w Części 8 ust. 1 pkt 2. wykonawca jest zobowiązany przedstawić
Zamawiającemu następujące oświadczenia i dokumenty (w terminach wskazanych w niniejszej
SIWZ):
a/ aktualne na dzień składania ofert oświadczenie wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie
spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w niniejszej SIWZ złożone na
formularzu według załącznika nr 2 do SIWZ,
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b/ aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia
złożone na formularzu według załącznika nr 3 do SIWZ,
c/ wykaz dostaw, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,
w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których
dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane
– wskazane na formularzu według załącznika nr 4 do SIWZ oraz załączeniem dowodów
określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na
rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest
w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające
ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert,
d/ wykaz narzędzi dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z
informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami – wskazane na formularzu według
załącznika nr 5 do SIWZ,
e/ odpisu 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. ustawy,
f/ 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,
g/ potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną
przez zamawiającego
h/ 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,
Dokumenty wskazane w Części 9. ust. 2. lit. a i b SIWZ, wykonawca jest obowiązany złożyć
razem z ofertą.
Dokumenty wskazane w Części 9. ust. 2. lit. c-h SIWZ, wykonawca będzie obowiązany złożyć
w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni, określonym w wezwaniu
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wykonawcy przez Zamawiającego po otwarciu ofert. Dokumenty wskazane w Części 9. ust. 2.
lit. c-h SIWZ powinny być aktualne na dzień złożenia wyznaczony przez Zamawiającego.
3. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
w okolicznościach, o których mowa w art. 24. ust. 1. pkt 23. ustawy ,wykonawca będzie
zobowiązany złożyć oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ. Niezwłocznie po otwarciu ofert
Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące: 1/ kwoty jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 2/ firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli
oferty w terminie oraz 3/ ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków
płatności zawartych w ofertach. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie
internetowej informacji, o których mowa w zdaniu poprzednim przekaże Zamawiającemu
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej według
wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca
może przedstawić dokumenty bądź informacje, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą
do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa każdy z
wykonawców.
4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
polegać na potencjale technicznym innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nim stosunków prawnych.
5. Wykonawca, który polega na potencjale technicznym innych podmiotów, 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. Wykonawca będzie zobowiązany złożyć razem z ofertą: 1/ aktualne na dzień
składania ofert oświadczenie podmiotu trzeciego o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
/w zakresie warunku w stosunku, do którego udostępnia swój potencjał/ - według załącznika nr
2a do SIWZ, 2/ aktualne na dzień składania ofert oświadczenie podmiotu trzeciego o braku
podstaw do wykluczenia - według załącznika nr 3a do SIWZ.
6. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na potencjale technicznym innych
podmiotów, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów odpisu 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 ustawy. Dokumenty wskazane w zdaniu poprzednim wykonawca będzie
obowiązany złożyć razem z ofertą.
7. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty potencjał techniczny
pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz
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bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24.
ust. 1. pkt 13-22 i ust. 5. Ustawy.
8. Jeżeli potencjał techniczny innego podmiotu, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę
warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia,
Zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
1/ zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
2/ zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże
wymagany potencjał techniczny.
9. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w Części 9. ust. 2. lit. e/ SIWZ składa dokument
lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
10. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego
siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający
może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju,
w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie
niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
11. Jeżeli w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w
postępowaniu jakiekolwiek wartości zostaną podane w walucie obcej to Zamawiający przeliczy
wartość waluty na złote wedle średniego kursu NBP z dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu
do Urzędu Zamówień Publicznych.
12. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku:
a/ wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego,
b/ przepisy SIWZ dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia,
c/ jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie
wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego
umowy regulującej współpracę tych wykonawców,
13. W przypadku oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
(konsorcjum):
a/ w formularzu oferty należy wskazać firmy (nazwy) wszystkich wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia,
b/ oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała wszystkich wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia. Osoba podpisująca ofertę musi posiadać umocowanie
do reprezentowania wykonawców. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa
załączonego do oferty. Pełnomocnictwo powinno dokładnie określać zakres umocowania,
c/ oświadczenie wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w
postępowaniu określonych w SIWZ złożone na formularzu według załącznika nr 2 do SIWZ oraz
oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia złożone na formularzu według
załącznika nr 3 do SIWZ, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw
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wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
d/ dokument, o których mowa w Części 9. ust. 2. lit. e/ SIWZ obowiązany będzie złożyć każdy z
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
e/ wszyscy wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą ponosić
odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy,
f/ 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 wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie;
g) Zamawiający będzie mógł w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania
zamówienia publicznego w całości przez jednego, niektórych lub od wszystkich wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
14. Dokumenty, inne niż oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem.
15. Zgodnie z art. 8. ust. 1. ustawy postępowanie o udzielenie zamówienie jest jawne.
Wykonawca może zastrzec nie ujawnianie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, w terminie i w zakresie
wskazanym w art. 8. ust. 3. ustawy.
10. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy
przekazują drogą elektroniczną.
Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich
wątpliwości
związanych
ze
SIWZ,
kierując
swoje
zapytania
na
adres:
gidle@katowice.lasy.gov.pl
11. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami
Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami jest Andrzej Stacherski (w
zakresie przedmiotu zamówienia) Karol Cudak (w zakresie procedury przetargowej).
12. Wymagania dotyczące wadium
1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości 4 000, 00 zł (słownie:
cztery tysiące złotych).
2. Wadium może być wniesione 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 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 (Dz.U. Nr 109,
poz. 1158 z późn. zm.).
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3. Wadium w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy zamawiającego w BOŚ
Częstochowa nr 13 1540 1014 2101 7300 0866 0002 z dopiskiem na blankiecie przelewu
„wadium-dostawa torfu”. Kopię dowodu wpłaty wadium poświadczoną za zgodność z
oryginałem przez wykonawcę należy dołączyć do oferty.
4. Nie dopuszcza się wpłacania wadium w pieniądzu do kasy Zamawiającego.
5. Wadium, zgodnie z art. 45. ust. 3. ustawy, wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli przed upływem terminu składania ofert
jego wpłatą zostanie uznany rachunek bankowy Zamawiającego. Wadium wnoszone w innej
formie niż w pieniądzu należy złożyć w oryginale. Dowód wniesienia wadium może być przed
upływem terminu składania ofert doręczony Zamawiającemu /złożony w siedzibie
Zamawiającego w pokoju nr 02/ za pokwitowaniem pod rygorem nieważności w formie pisemnej
bądź załączony do oferty.
6. Z treści wadium wniesionego w innej formie niż w pieniądzu musi jednoznacznie wynikać
bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania
ofertą, zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do zapłaty Zamawiającemu pełnej kwoty
wadium w okolicznościach określonych w art. 46. ust. 4a. i 5. ustawy.
7. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Wniesienie wadium w
pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym w zdaniu poprzednim terminie jego wpłatą
zostanie uznany rachunek bankowy Zamawiającego.
8. Wykonawca, który nie wniesie wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta
zostanie uznana za odrzuconą.
13. Termin związania ofertą
Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z
upływem terminu składania ofert.
14. Opis sposobu przygotowywania ofert
1. Oferta powinna być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną
trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania
podmiotu i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.
2. Wykonawca razem z ofertą (załącznik nr 1 do SIWZ), jest zobowiązany złożyć oświadczenie
Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu
(załącznik nr 2 do SIWZ), oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia
(załącznika nr 3 do SIWZ), a w przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika oraz w
przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia pełnomocnictwo.
3. Poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być opatrzone podpisem osoby podpisującej
ofertę.
4. Ofertę należy złożyć w kopercie opisanej następująco:
1) adresat: Nadleśnictwo Gidle w Niesulowie, Niesulów 3, 97-540 Gidle,
2) koperta powinna zawierać adnotację: „Dostawa substratu torfowego do Gospodarstwa
Szkółkarskiego Sowin”,
3) nazwa i adres wykonawcy.
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5. Koperta zawierająca ofertę powinna być zamknięta i zabezpieczona przed otwarciem, bez
uszkodzenia, w sposób zapewniający zachowanie poufności jej treści do czasu otwarcia.
6. Dokumenty sporządzone przez wykonawcę powinny być podpisane przez osobę uprawnioną
do reprezentowania wykonawcy. W przypadku podpisania dokumentów przez pełnomocnika do
oferty należy dołączyć pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być załączone w oryginale
lub kopii notarialnie potwierdzonej.
7. Wszystkie kartki oferty i załączników powinny być ponumerowane, wszystkie strony oferty i
załączników powinny być podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania wykonawcy.
W przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo.
Pełnomocnictwo powinno być załączone w oryginale lub kopii notarialnie potwierdzonej.
8. Oferta powinna być trwale złączona w sposób uniemożliwiający wypadnięcie jakiegokolwiek
z dokumentów oferty.
9. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
10. Wprowadzone zmiany muszą być złożone według takich samych zasad jak oferta i z napisem
na kopercie „ZMIANA”.
11. Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte na sesji publicznego otwarcia
ofert przy otwieraniu oferty wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu
poprawności procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty.
12. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się
z postępowania poprzez złożenie w formie pisemnej oświadczenia (wg takich samych zasad jak
wprowadzanie zmian) z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty z napisem
„WYCOFANIE” będą otwierane na sesji publicznego otwarcia ofert w pierwszej kolejności.
Koperty z ofertami, których dotyczy wycofanie nie będą otwierane.
15. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego (pokój nr 02) terminie
do dnia 7 stycznia 2021 roku, do godz. 09.30
2. Wykonawca na żądanie, otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty wraz z numerem,
jakim oznaczona została oferta.
3. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona wykonawcy bez otwierania.
4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 7 stycznia 2021 roku o godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego
(sala konferencyjna – I piętro, pomieszczenie nr 102).
5. Wykonawcy mogą uczestniczyć w czynności zamawiającego otwarcia ofert.
16. Opis sposobu obliczenia ceny
Wykonawca w ofercie jest zobowiązany wskazać żądaną za wykonanie zamówienia cenę
całkowitą z podatkiem od towarów i usług. Cena całkowita powinna obejmować wszystkie
koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia, uwzględniając cały zakres przedmiotu
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zamówienia, ewentualnej przeprowadzonej przez wykonawcę wizji lokalnej oraz ryzyko
wynikające z okoliczności, które można było przewidzieć w terminie opracowywania oferty do
czasu jej złożenia.
17. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia
między Zamawiającym a wykonawcą
Rozliczenia miedzy zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w walucie polskiej.
18. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z
podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert
1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
a/ kryterium ceny – 60 pkt,
b/ kryterium terminu płatności – 20 pkt,
c/ kryterium terminu dostawy – 20 pkt.
2. Ocena ofert w zakresie kryterium najniższej ceny zostanie dokonana według następującego
wzoru:
najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych
-------------------------------------------------------- * 60 pkt
cena oferty badanej
W kryterium ceny Zamawiający będzie oceniał cenę 1794 m³ dostawy substratu torfowego
obliczoną przez wykonawcę w sposób wskazany w Rozdziale 16. SIWZ /z uwzględnieniem
podatku od towarów i usług/.
3. Ocena ofert w zakresie kryterium terminu płatności zostanie dokonana w oparciu o
zaoferowany przez wykonawcę termin zapłaty wskazanej w fakturze ceny od dnia otrzymania jej
przez Zamawiającego.
Ocena ofert w zakresie terminu płatności zostanie dokonana zgodnie z poniższą tabelą:
Termin płatności
do 14 dni
do 21 dni
do 30 dni

Ilość punktów
0
10
20

Jeżeli wykonawca nie wskaże w ofercie terminu płatności, wskaże termin płatności krótszy niż
14 dni lub dłuższy niż 30 dni od daty doręczenia faktury treść oferty nie będzie odpowiadała
treści SIWZ ze skutkiem wskazanym w art. 89. ust. 1. pkt 2. ustawy.
4. Ocena ofert w zakresie kryterium terminu dostawy zostanie dokonana w oparciu o
zaoferowany przez wykonawcę termin dostawy.
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Ocena ofert w zakresie terminu dostawy zostanie dokonana zgodnie z poniższą tabelą:
Termin dostawy
do 14 dni i dłużej
niż 7 dni
do 7 dni

Ilość punktów
10
20

Zamawiający pod rygorem skutku wskazanego w art. 89. ust. 1. pkt 2. Ustawy żąda, aby dostawa
torfu nie była dłuższa od 14 dni od daty złożenia zamówienia.
t. 89. ust. 1. pkt 2. u
5. Ocena końcowa danej oferty będzie stanowiła sumę punktów uzyskanych w trzech kryteriach;
kryterium ceny, kryterium terminu płatności oraz kryterium terminu dostawy.
Oferta z najniższą ceną, najdłuższym terminem płatności i najkrótszym terminem dostawy,
otrzyma w danym kryterium największą ilość punktów. Pozostałym ofertom ocenianym według
przyjętych kryteriów przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów. Za ofertę
najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów.
6. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie odpowiadała wszystkim
wymaganiom określonym w ustawie i SIWZ oraz zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w
oparciu o podane powyżej trzy kryteria.
7. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej
ofert będzie przedstawiało taki sam bilans ceny i dwóch pozostałych kryteriów oceny ofert,
Zamawiający spośród ofert wybierze ofertę z niższą ceną.
19. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy.
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadamia
wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo
miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności
wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca
zamieszkania
i adresy wykonawców, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy
złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną
punktację;
2) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,
3) wykonawcach, którzy oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty,
4) nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów,
5) unieważnieniu postępowania
- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieści informacje, o
których mowa w Części 19. pkt 1 ppkt 1, 4 i 5 SIWZ, na stronie internetowej.
3. Zamawiający wykonawcy, którego oferta została wybrana wskaże miejsce i termin zawarcia
umowy.
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4. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania
umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez
przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia
postępowania, o których mowa w art. 93. ust. 1. ustawy.
20. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
1. Zamawiający żąda od wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości
2% (słownie: dwa procent) ceny całkowitej podanej w ofercie.
2. Dopuszczalne formy wniesienia zabezpieczenia – zgodnie z art. 148. ust. 1. ustawy.
21. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone w treści zawieranej
umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy,
jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie
zamówienia publicznego na takich warunkach. Możliwość dokonania zmiany postanowień
umowy.
Wszelkie postanowienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik do SIWZ nr 7.
Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty wykonawcy.
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /tekst
jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 z późn.zm./:
1/ art. 144. ust. 1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu wykonania umowy w
uzasadnionych wypadkach spowodowanych w szczególności trudnymi warunkami
atmosferycznymi uniemożliwiającymi dojazd do miejsca wykonywania przedmiotu umowy
/również z obawy na uszkodzenia dróg dojazdowych/,
2/ art. 144. ust. 2. pkt 6. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany jeśli łączna wartość zmian
jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11. ust. 8. ustawy i
jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.
22. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługującej wykonawcy w toku
postępowania o zamówienie publiczne.
1. Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy, jeżeli ma lub
miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku
naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności
zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do
której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
1/ określenia warunków udziału w postępowaniu;
2/ wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
3/ odrzucenia oferty odwołującego;
4/ opisu przedmiotu zamówienia;
5/ wyboru najkorzystniejszej oferty.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej,
podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego
kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego
rodzaju podpisu.
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5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem
terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego
wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
6. Terminy do wniesienia odwołania oraz wymagania dotyczące odwołania są określone w Dziale
VI Rozdział 2 ustawy.
7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania
odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
8. Wykonawca, zgodnie z art. 181 ust. 1 ustawy, może w terminie przewidzianym do wniesienia
odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej
przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na
które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy.
23. Informacja stosownie do art. 13. 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 119/1 z 4.5.2016 r.) dalej RODO związana z postępowaniem o udzielenie
zamówienia publicznego dotycząca danych osobowych wykonawców będących osobami
fizycznymi.
Zgodnie z art. 13. ust. 1. i 2. RODO, informuję, że:


administratorem danych osobowych osób fizycznych jest:

Skarb Państwa reprezentowany przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
Nadleśnictwo Gidle z siedzibą w Niesulowie.
Adres Zamawiającego: PGL LP Nadleśnictwo Gidle z siedzibą w Niesulowie
97-540 Gidle, Niesulów 3
tel. 34 3272-970
e-mail gidle@katowice.lasy.gov.pl
 dane osobowe osób fizycznych przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonego pod nawą „Dostawa substratu torfowego do Gospodarstwa Szkółkarskiego
Sowin” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;


odbiorcami danych osobowych osób fizycznych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3
ustawy;



dane osobowe osób fizycznych będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, przez
okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;



obowiązek podania danych osobowych osób fizycznych bezpośrednio dotyczących
wykonawcy będącego osobą fizyczną jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach

PGL LP Nadleśnictwo Gidle
Niesulów 3, 97-540 Gidle
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ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy;


w odniesieniu do danych osobowych wykonawcy będącego osobą fizyczną decyzje nie będą
podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;



wykonawca będący osobą fizyczną posiada:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do dotyczących go danych osobowych;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania dotyczących go danych osobowych
*;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO
**;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w
przypadku uznania, że przetwarzanie tych danych osobowych narusza przepisy RODO;



wykonawcy będącemu osobą fizyczną nie przysługuje:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust.
1 lit. c RODO.
______________________
*

Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w
zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego
załączników.
** Wyjaśnienie: 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.
24. Załączniki do specyfikacji
1. Formularz oferty (oferta) - załącznik nr 1 do SIWZ,
2. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne
potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w SIWZ - załącznik
nr 2 do SIWZ,
2a. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie podmiotu trzeciego stanowiące wstępne
potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w SIWZ - załącznik
nr 2 do SIWZ
3. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia
- załącznik nr 3 do SIWZ,
3a. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie podmiotu trzeciego o braku podstaw do
wykluczenia - załącznik nr 3a do SIWZ,
4. Wykaz dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku zdolności
technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia - załącznik nr 4 do SIWZ,
PGL LP Nadleśnictwo Gidle
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5. Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy
dostawy w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi
zasobami - załącznik nr 5 do SIWZ,
6. Oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej - załącznik nr 6 do SIWZ,
7. Wzór umowy – załącznik nr 7 do SIWZ,
8. Zobowiązanie o oddaniu wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
wykonania zamówienia –załącznik nr 8 do SIWZ.

Niesulów, 29.12.2020 r.
Z poważaniem,
JAN WIŚNIEWSKI
Nadleśniczy
[Podpisano elektronicznie]
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