Ogłoszenie nr 2021/BZP 00110852/01 z dnia 2021-07-12

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa i remont dróg leśnych w Nadleśnictwie Płock w 2021 r.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO PŁOCK
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 610021978
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Bielska 24
1.5.2.) Miejscowość: Płock
1.5.3.) Kod pocztowy: 09-400
1.5.4.) Województwo: mazowieckie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL923 - Płocki
1.5.7.) Numer telefonu: 242627774
1.5.8.) Numer faksu: 242634280
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: plock@lodz.lsy.gov.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:
https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_lodz/nadl_plock/zamowienia_publiczne
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Leśnictwo
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa i remont dróg leśnych w Nadleśnictwie Płock w 2021 r.
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1d79bef5-e077-11eb-b885-f28f91688073
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00110852/01
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2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-07-12 10:29
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00056249/01/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Wykonanie remontów i przebudowy dróg leśnych w Nadleśnictwie Płock 2021
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://plock.lodz.lasy.gov.pl/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:
Postępowanie jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośredn. 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. 2. Wykonawca
zamierzający wziąć udział w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi
posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy:
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji. 3. Wymagania
techn. i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, cyfrowego odwzorowania
dokumentów w postaci papierowej oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w
Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz ePUAP. 4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za
pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do
komunikacji wynosi 150 MB 5.Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania na ePUAP.
Za datę przekazania wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub cyfrowych
odwzorowań dokumentów w postaci papierowej (elektronicznych kopii dokumentów stworzonych w
postaci papierowej) oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na adres poczty
elektronicznej Zamawiającego wskazany w pkt 9.6.Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz
identyfikator postępowania generowany przez miniPortal (ID postępowania) jako załącznik nr 15 do
SWZ. Dane postępowania można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań klikając
wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania na miniPortalu. Na
stronie głównej miniPortalu znajduję się też instrukcja użytkownika. 7.Ofertę sporządza się,
podrygorem nieważności, w formie elektronicznej. Zgodnie z art. 781 Kodeksu cywilnego do
zachowania
elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej
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i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 8.Złożenie oferty:a.Wykonawca składa ofertę
za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na
ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Formularz do zaszyfrowania oferty przez
Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego
postępowania.b.Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci
elektronicznej w formacie danych określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12
kwietnia2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów
publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów
teleinformatycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 2247 z późn. zm.) i podpisana kwalifikowanym
podpisem elektronicznym. Zamawiający rekomenduje złożenie oferty w formacie .pdf i podpisanie jej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie .pades. Sposób złożenia oferty, w tym
zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortal. Ofertę należy złożyć w
oryginale. c.Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ust. z dnia
16kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę
przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem
polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi
jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP). d.Wykonawca może przed upływem
terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za pośrednictwem Formularza do
złożenia,zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionych również na
miniPortalu.Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej
naminiPortalu. e.Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać
zmiany ani wycofać złożonej oferty.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)(Dz. Urz. UE L
119 z 04 maja 2016 r., str. 1 – „RODO”) Zamawiający informuje, iż administratorem danych osobowych
jest Nadleśnictwo Płock; e-mail: plock@lodz.lasy.gov.pl. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony
Danych Osobowych p. Krystian Dobosz z którym w sprawach dotyczących przetwarzania danych
osobowych można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem
krystian.dobosz@lex-artist.pl
2. Zamawiający przetwarza dane osobowe zebrane w niniejszym postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym
rozpowszechnianiem.
3. Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO w celu umożliwienia
korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale VI PZP, do upływu terminu do ich
wniesienia.
4. Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 10 RODO mogą być dopuszczone
wyłącznie osoby posiadające upoważnienie. Osoby dopuszczone do przetwarzania takich danych są
obowiązane do zachowania ich w poufności
5. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z
prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego
rozstrzygnięciem, jak również, jeżeli nie ziszczą się przesłanki określone w art. 255-256 PZP – w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz jej realizacji, a także udokumentowania
postępowania o udzielenie zamówienia i jego archiwizacji.
6. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym dokumentacja postępowania
zostanie udostępniona w oparciu o przepisy PZP.
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7. Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP, przez okres 4 lat od dnia
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy w sprawie zamówienia
publicznego.
8. Niezależnie od postanowień pkt 21.7. powyżej, w przypadku zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego, dane osobowe będą przetwarzane do upływu okresu przedawnienia roszczeń
wynikających z umowy w sprawie zamówienia publicznego.
9. Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie
zamówienia mogą zostać przekazane podmiotom świadczącym usługi doradcze, w tym usługi prawne, i
konsultingowe.
10. Stosownie do art. 22 RODO, decyzje dotyczące danych osobowych nie będą podejmowane w
sposób zautomatyzowany.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 11. Osoba, której dotyczą pozyskane w związku z
prowadzeniem niniejszego postępowania dane osobowe, ma prawo:
1) dostępu do swoich danych osobowych – zgodnie z art. 15 RODO, przy czym w sytuacji, gdy
wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1 -3 RODO wymagałoby niewspółmiernie
dużego wysiłku Zamawiający może żądać wskazania dodatkowych informacji mających na celu
sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty bieżącego bądź zakończonego
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
2) do sprostowana swoich danych osobowych – zgodnie z art. 16 RODO, przy czym skorzystanie z
uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 RODO,
nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ani zmianą
postanowień umowy w zakresie niezgodnym z PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu
oraz jego załączników;
3) do żądania od Zamawiającego – jako administratora, ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do
ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej
lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa
członkowskiego; prawo to nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
4) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż
przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy
RODO.
12. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach PZP,
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych określa PZP.
13. Osobie, której dane osobowe zostały pozyskane przez Zamawiającego w związku z prowadzeniem
niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie przysługuje:
1) prawo do usunięcia danych osobowych, o czym przesadza art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO,
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, określone w art. 21
RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a to z uwagi na fakt, że podstawą
prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
14. Dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub
innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania
realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, w szczególności do
podmiotów prowadzących działalność kontrolną wobec Zamawiającego. Dane osobowe są
przekazywane do podmiotów przetwarzających dane w imieniu administratora danych osobowych.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: SA.270.1.19.2021
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4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie
4.1.5.) Wartość zamówienia: 390525,96 PLN
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak
4.1.9.) Liczba części: 2
4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części
4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu
wykonawcy: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
Część 1
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przebudowa drogi w Leśnictwie Brody, ur. Nakwasin oddz. 139
Przedmiotowe zadanie dotyczy przebudowy drogi leśnej nr 06-12-0161 ur. Nakwasin
zlokalizowanej w Leśnictwie Brody (adres leśny 06-12-1-05-139). Długość drogi: 352,00 m.
Trasa drogi przebiega w istniejącym pasie ograniczonym drzewostanem na terenie
Nadleśnictwa Płock, Leśnictwo Brody w oddziale 139. Droga posiada nawierzchnie gruntową,
miejscowo utwardzoną kruszywem łamanym, odkształconą z licznymi wypłukaniami oraz
zastoiskami wodnymi. Teren wzdłuż drogi jest skoleinowany, częściowo nierówny. Droga leży w
terenie równinnym ze zmiennym nachyleniem podłużnym.
Założenia do projektu:
• prędkość projektowa Vmax = 30 km/h,
• szerokość korony drogi 5,00 m,
• szerokość jezdni 3,50 m,
• szerokość poboczy 2 x 0,75 m,
Minimalne nachylenie skarp: 1:1,5
Prace polegają na wykonaniu konstrukcji nawierzchni drogi leśnej o następujących warstwach:
• Warstwa nawierzchni z mieszanki klińcowo-żwirowej 0/31,5 – 10cm
• Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa betonowego 0/63 – 20cm
• Warstwa odsączająca z pospółki 0/31,5 – 15cm
4.2.5.) Wartość części: 187926,45 PLN
4.2.6.) Główny kod CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45233124-4 - Roboty budowlane w zakresie arterii drogowych
45233226-9 - Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
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4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty zamawiający będzie brał pod uwagę dwa kryteria
oceny:
Nr-Nazwa kryterium-Waga-Maksymalna ilość punktów
1-Cena-60%-60
2-Okres gwarancji-40%-40
Oferta złożona przez Wykonawcę może otrzymać maksymalnie 100 punktów.
Punkty przyznawane za podane kryteria będą liczone według następujących wzorów:
Nr kryterium Wzór
1 Pc = (Xmin / Xobliczna) * Wmax
Gdzie:
Pc – punktacja, którą należy wyznaczyć dla kryterium Cena
Xmin – najniższa wartość w danym kryterium
Xobliczna – wartość obliczanej oferty w danym kryterium
Wmax – waga kryterium – maksymalna liczba punktów, która może być przyznana w danym kryterium
Maksymalna liczba punktów dla kategorii Cena wynosi 60 pkt.
Wartość Pc zostanie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku z zastosowaniem reguł
matematycznych.
2 Wartości kryterium Okres gwarancji mogą przyjmować następujące wartości (miesiące gwarancji
udzielanej przez Wykonawcę): 24, 36, 48.
Punkty w kategorii Okres gwarancji zostaną przyznane następująco:
24 miesiące gwarancji - 0 pkt.
36 miesięcy gwarancji - 20 pkt.
48 miesięcy gwarancji - 40 pkt.
Maksymalna liczba punktów dla kategorii Okres gwarancji wynosi 40 pkt.
Okres gwarancji nie może być krótszy niż 24 miesiące (minimalny wymagany przez Zamawiającego
okres gwarancji). Oferta z krótszym okresem gwarancji jako nieodpowiadająca treści SWZ zostanie
odrzucona. Okres gwarancji dłuższy niż 24 miesiące i krótszy niż 48 miesięcy traktowany będzie jako
36 miesięcy i do kalkulacji uzyska 20 punktów. Okres dłuższy niż 48 miesięcy dla potrzeb obliczania
punktacji będzie traktowany jak 48 miesięcy.
Niepodanie w ofercie okresu będzie traktowane jako zaoferowanie 24 miesięcy gwarancji.
3. Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie Oferta Wykonawcy, która uzyska największą liczbę
punktów.
4. Punktacja przyznana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, z zastosowaniem reguł matematycznych.
5. Jeżeli w niniejszym postępowaniu, nie będzie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty, ze
względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawiają taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny
ofert, Zamawiający spośród tych ofert, wybierze ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o
najwyższej wadze.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
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4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 2
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 2: Remont utrzymaniowy drogi leśnej Poręby L48P w Leśnictwie Podgórze, oddz. 188,
188/189 i 190/191 - odcinek "B"
UWAGA: CZEŚĆ 2 ZAMÓWIENIA MOŻE BYĆ REALIZOWANA W TERMINIE OD 15.09.2021
ZE WZGLĘDU NA CZYNNIKI PRZYRODNICZE.
Przedmiotowe zadanie dotyczy remontu odcinka „B” drogi leśnej Poręby zlokalizowanej w
Leśnictwie Podgórze dł. 703 m. Trasa drogi przebiega w istniejącym pasie ograniczonym
drzewostanem na terenie Nadleśnictwa Płock, Leśnictwo Podgórze w następujących oddziałach:
188, 189, 190, 191 (adres leśny: 06-12-1-06-188,189,190,191). Droga leśna o nawierzchni
gruntowej zaczyna się i kończy w pasie działek leśnych. Droga posiada nawierzchnię gruntową,
doziarnioną pospółką, odcinkami wzmocnioną warstwą pospółki lub kruszywa łamanego o
zmiennej grubości. Szerokość pasa jezdni wynosi 2,70 – 3,20 m, z obustronnym
zdegradowanym („górującym” od 0 do 20 cm) poboczem gruntowym o szerokości po ok. 0,50 m.
Teren wzdłuż drogi jest skoleinowany, częściowo nierówny. Droga posiada odwodnienie w złym
stanie technicznym nadające się do odtworzenia. Okresowo droga jest całkowicie nieprzejezdna.
Prace polegają na odtworzeniu nawierzchni drogi leśnej przy użyciu mieszanki klińcowożwirowej 0/31,5 (0/63) o grubości 20 cm w km od 0+000,00 do km 0+703,00
Skład mieszanki klińcowo-żwirowej:
• pospółka 0/31,5 (0/63): 45-55%
• kliniec 5/25 z przekruszenia skał twardych: 35-50%
• kruszywo z recyklingu (destrukt betonowy lub asfaltowy): do 20%
4.2.5.) Wartość części: 202599,51 PLN
4.2.6.) Główny kod CPV: 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2021-09-15 do 2021-12-14
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty zamawiający będzie brał pod uwagę dwa kryteria
oceny:
Nr-Nazwa kryterium-Waga-Maksymalna ilość punktów
1-Cena-60%-60
2-Okres gwarancji-40%-40
Oferta złożona przez Wykonawcę może otrzymać maksymalnie 100 punktów.
Punkty przyznawane za podane kryteria będą liczone według następujących wzorów:
Nr kryterium Wzór
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1 Pc = (Xmin / Xobliczna) * Wmax
Gdzie:
Pc – punktacja, którą należy wyznaczyć dla kryterium Cena
Xmin – najniższa wartość w danym kryterium
Xobliczna – wartość obliczanej oferty w danym kryterium
Wmax – waga kryterium – maksymalna liczba punktów, która może być przyznana w danym kryterium
Maksymalna liczba punktów dla kategorii Cena wynosi 60 pkt.
Wartość Pc zostanie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku z zastosowaniem reguł
matematycznych.
2 Wartości kryterium Okres gwarancji mogą przyjmować następujące wartości (miesiące gwarancji
udzielanej przez Wykonawcę): 24, 36, 48.
Punkty w kategorii Okres gwarancji zostaną przyznane następująco:
24 miesiące gwarancji - 0 pkt.
36 miesięcy gwarancji - 20 pkt.
48 miesięcy gwarancji - 40 pkt.
Maksymalna liczba punktów dla kategorii Okres gwarancji wynosi 40 pkt.
Okres gwarancji nie może być krótszy niż 24 miesiące (minimalny wymagany przez Zamawiającego
okres gwarancji). Oferta z krótszym okresem gwarancji jako nieodpowiadająca treści SWZ zostanie
odrzucona. Okres gwarancji dłuższy niż 24 miesiące i krótszy niż 48 miesięcy traktowany będzie jako
36 miesięcy i do kalkulacji uzyska 20 punktów. Okres dłuższy niż 48 miesięcy dla potrzeb obliczania
punktacji będzie traktowany jak 48 miesięcy.
Niepodanie w ofercie okresu będzie traktowane jako zaoferowanie 24 miesięcy gwarancji.
3. Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie Oferta Wykonawcy, która uzyska największą liczbę
punktów.
4. Punktacja przyznana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, z zastosowaniem reguł matematycznych.
5. Jeżeli w niniejszym postępowaniu, nie będzie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty, ze
względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawiają taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny
ofert, Zamawiający spośród tych ofert, wybierze ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o
najwyższej wadze.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1
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Art. 109 ust. 1 pkt 4
Art. 109 ust. 1 pkt 7
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O wykonanie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na
zasadach określonych w Rozdziale VIII SWZ oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, o
których mowa w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp dotyczące:
1.1 zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie precyzuje do opisu tego warunku udziału w postępowaniu żadnych wymagań,
ponieważ przepisy prawa nie nakładają obowiązku posiadania uprawnień do wykonywania
działalności, natomiast uprawnienia do wykonywania czynności zostaną opisane łącznie z
warunkami dotyczącymi osób zdolnych do wykonania zamówienia.
1.2 uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie precyzuje do opisu tego warunku udziału w postępowaniu żadnych wymagań,
ponieważ przepisy prawa nie nakładają obowiązku posiadania uprawnień do wykonywania
działalności, natomiast uprawnienia do wykonywania czynności zostaną opisane łącznie z
warunkami dotyczącymi osób zdolnych do wykonania zamówienia.
1.3 sytuacji ekonomicznej i finansowej
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości, co najmniej:
Część 1: 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy zł)
Część 2: 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy zł)
1.4 zdolności technicznej lub zawodowej.
W zakresie doświadczenia, Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca
wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał w sposób należyty, co najmniej
jedną robotę budowlaną odpowiadającą swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot
zamówienia (przez robotę budowlaną rozumie się wykonywanie prac na podstawie 1 umowy),
polegającą na:
Część 1: budowie i/lub przebudowie drogi leśnej
o wartości nie mniejszej niż:
200 000,00 zł (brutto) (słownie: dwieście tysięcy zł)
Część 2: budowie i/lub przebudowie i/lub remoncie drogi leśnej
o wartości nie mniejszej niż:
200 000,00 zł (brutto) (słownie: dwieście tysięcy zł)
1.5 Warunek w zakresie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia,
zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować:
Dla Części 1 i Części 2: co najmniej 1 osobą, która posiada uprawnienia budowlane do
kierowania robotami o specjalności inżynieryjnej drogowej, która pełnić będzie funkcję
kierownika budowy.
Zamawiający w zakresie uprawnień budowlanych dopuszcza odpowiadające im uprawnienia
wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji
Szwajcarskiej z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (Dz.U.
z 2020 r., poz. 1333 z późn zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020r., poz. 220 z późn. zm).
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie na zasadach określonych w art. 58 ustawy
Pzp, wykonawcy muszą łącznie wykazać spełnienie warunków uczestnictwa, o których mowa w
ust 1 pkt 1.3 - 1.4 powyżej. Żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
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zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania. Oświadczenie o którym mowa w
dziale IX pkt 1, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
5. Podmiotowe środki dowodowe w zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu obejmują:
1) wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie z podaniem ich
rodzaju i wartości, dat i miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te ostały wykonane,
(zał. nr 3) wraz z załączeniem dowodów, określających, czy roboty te zostały wykonane należycie.
Dowodami, o których mowa powyżej są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na
rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Wykaz ten
powinien zawierać co najmniej jedną robotę budowlaną w zakresie:
Część 1: budowy i/lub przebudowy drogi leśnej
zrealizowane w okresie ostatnich pięciu lat o wartości minimum:
200 000,00 zł (brutto) (słownie: dwieście tysięcy zł)
Część 2: budowy i/lub przebudowy i/lub remontu drogi leśnej
zrealizowane w okresie ostatnich pięciu lat o wartości minimum:
200 000,00 zł (brutto) (słownie: dwieście tysięcy zł)
2) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotowego zamówienia w
szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z podaniem ich imion i
nazwisk oraz informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie
czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (zał. nr 4),
3) informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzającą wysokość
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy – wystawioną nie wcześniej niż
3 miesiące przed jej złożeniem.
W przypadku, gdy złożony przez wykonawcę dokument będzie zawierał dane w innych walutach niż
określono to w treści SWZ, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs NBP z
dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu. Jeżeli w dniu zamieszczenia ogłoszenia kurs danej
waluty nie był ogłaszany przez NBP, obowiązuje kurs ogłoszony bezpośrednio przed zamieszczeniem
ogłoszenia. Tabele kursów walut dostępne są pod następującym adresem internetowym
http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/Kursy/kursy.htm/.
6. Wykonawca może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji musi
udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów (wg załącznika nr
5 do SWZ) do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy
wykonywaniu zamówienia. Dokument, z którego będzie wynikać zobowiązanie podmiotu trzeciego
powinien wyrażać w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia Wykonawcy, ubiegającemu się o
zamówienie, odpowiedniego zasobu oraz wskazywać:
- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby,
- sposób i okres udostępniania wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu
udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia ,
- czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega
w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi których wskazane zdolności
dotyczą.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: 4. Podmiotowe środki dowodowe w zakresie braku podstaw do wykluczenia
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obejmują:
1) oświadczenie wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, o braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej, 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;
2) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:(a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 PZP,(b) art. 108 ust.
1 pkt 4 PZP, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka
karnego - wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;
3) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub 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;
4) zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust.1 pkt 1 Pzp wystawionego 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,;
5) 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;
6) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art.
125 ust. 1 PZP, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania określonych w: a) art. 108 ust. 1 pkt 3
PZP, b) art. 108 ust. 1 pkt 4 PZP dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne
tytułem środka zapobiegawczego, c) art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP dotyczących zawarcia z innymi
wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji, d) art. 108 ust. 1 pkt 6 PZP, e)
art. 109 ust. 1 pkt 1 i 7 PZP - (wzór oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w
oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania
stanowi załącznik nr 16 do SWZ).
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Oferta powinna być sporządzona przy użyciu formularza stanowiącego zał. nr 1 do SWZ. Do
wypełnionego formularza ofertowego należy dołączyć:
 oświadczenie wymienione w dziale IX ust.1 – zał. nr 2
 w przypadku podpisywania oferty, oświadczeń i dokumentów przez inne osoby niż wskazane w
odpowiednim rejestrze lub ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, do oferty należy
dołączyć w oryginale pełnomocnictwo dla tych osób, podpisane przez osoby upoważnione do
reprezentowania Wykonawcy, lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
notariusza,
 pełnomocnictwo dla pełnomocnika ustanowionego przez Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia, pełnomocnictwo powinno być załączone w oryginale lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza,
 informacja dot. tajemnicy przedsiębiorstwa - pisemne uzasadnienie (jeśli dotyczy)
 kosztorys ofertowy zał. nr 8 ,
 zobowiązanie podmiotu udostępniającego potencjał (jeśli dotyczy wg załącznika nr 5 do SWZ),
 oświadczenie, sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 17 do SWZ, pod
rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym osoby/osób upoważnionych do reprezentacji podmiotu
udostępniającego Wykonawcy zasoby na zasadzie określonej w art. 118 w zw. z 125 ust.5 i art.
266 PZP, o ile dotyczy,
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 wadium w oryginale w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia (tylko, gdy Wykonawca wnosi wadium
w formie niepieniężnej).
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości
Część 1 - 1000,00 zł (słownie: jeden tysiąc zł)
Część 2 – 1000,00 zł (słownie: jeden tysiąc zł)
Wadium może być wniesione w następujących formach:
1.1 pieniądzu,
1.2 gwarancjach bankowych,
1.3 gwarancjach ubezpieczeniowych,
1.4 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2020
r., poz. 299 ).
2. Wadium powinno być wniesione przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego
nr: 64 2030 0045 1110 0000 0015 8130.
z dopiskiem: „Wadium na zabezpieczenie oferty w postępowaniu pn.: „Przebudowa i remont
dróg leśnych w Nadleśnictwie Płock w 2021 r. – Część ………”.
Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli znajdzie się na rachunku bankowym
zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Dowód potwierdzający wpłatę
(wniesienia) wadium należy dołączyć do oferty.
4. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji
lub poręczenia w postaci elektronicznej, tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznymi
osób upoważnionych do jego wystawienia i pełnić co najmniej poniższe wymagania:
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadku powodujące utratę wadium przez
Wykonawcę określone w ustawie PZP;
2) z jej treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie do zapłaty całej kwoty wadium;
3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania
ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składnia ofert);
5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego
postępowania;
6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest Nadleśnictwo Płock.
5. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub
nie utrzyma wadium nieprzerwalnie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o
zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 Pzp zostanie odrzucona.
6. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 ustawy Pzp.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie na zasadach określonych w art. 58
ustawyPzp, wykonawcy muszą łącznie wykazać spełnienie warunków uczestnictwa, o których
mowa wdziale VII ust 1 pkt 1.3 - 1.4 (1.3 sytuacji ekonomicznej i finansowej, 1.4zdolności
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technicznej lubzawodowej) SWZ. Żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienianie może podlegać wykluczeniu z postępowania. Oświadczenie o którym mowa w
dziale IX pkt 1SWZ, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Strony przewidują możliwość dokonywania zmian w umowie na podstawie §16 wzoru
umowy.Zmiana umowy dopuszczalna będzie w granicach wyznaczonych przepisami ustawy Pzp
[w tym art. 455 tej ustawy] oraz w przypadkach określonych w niniejszej umowie. Strony umowy
są uprawnione do wprowadzenia do umowy zmian nieistotnych, tj. innych, niż zmiany
zdefiniowane w art. 454 ustawy Pzp.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art.
95 ustawy
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-07-27 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do
złożenia,zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na
miniPortalu.Formularz do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców na
miniPortalu, wszczegółach danego postępowania
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-07-27 11:00
8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-08-25
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