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Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę polegającą na 
opracowaniu dokumentacji przyrodniczych na potrzeby planów ochrony dla 
opolskich rezerwatów przyrody: 
1) Część I: Jaśkowice 
2) Część II: Jeleni Dwór 
3) Część III: Przysiecz 
4) Część IV: Bażany 
5) Część V: Płużnica 
6) Część VI: Lubsza 
7) Część VII: Przylesie 
8) Część VIII: Przyłęk 
9) Część IX: Boże Oko 
10) Część X: Lesisko. 

 
Zamówienie jest realizowane w ramach projektu RPOP.05.01.00-16-006/15  

„Ochrona zagrożonych siedlisk przyrodniczych położonych na obszarze województwa opolskiego”, 
współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego  

na lata 2014-2020. 
 

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu informuje, że w dniu 28.12.2016 r. 
do Zamawiającego wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ. 

Działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą Pzp, Zamawiający przekazuje 
treść zapytań wraz z wyjaśnieniami: 

 

Pytanie nr 1: Czy w przetargu może brać udział osoba fizyczna? 

Wyjaśnienie nr 1: Tak, w przetargu może wziąć udział osoba fizyczna [podstawa prawna: 
art. 2 ust. 11 Ustawy Pzp – Ilekroć w ustawie jest mowa o Wykonawcy – ,,należy przez to 
rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą 
osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę 
lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego”]. 

Pytanie nr 2: Wykonawcy mogą występować w przetargu wspólnie - czy mogą to być dwie 
osoby fizyczne? 

Wyjaśnienie nr 2: Tak, o udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się dwie osoby 
fizyczne. 
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Pytanie nr 3: Jak rozumiem w przypadku realizacji zamówienia przez osoby fizyczne, 
powstają zobowiązania podatkowe po stronie Zamawiającego, które są doliczane do kwoty 
podawanej w ofercie? Musimy to uwzględnić przygotowując ofertę, w związku z tym 
prosiłbym o podanie wysokości tych dodatkowych obciążeń (np. w %). 

Wyjaśnienie nr 3: Wykonawca, składając ofertę, której wybór prowadziłby do powstania 
u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów 
i usług, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania 
obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa 
lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazując ich wartość bez kwoty 
podatku. Zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, sytuacja taka może wynikać 
z takich okoliczności jak m.in.: wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, import usług lub 
towarów, czy mechanizm odwróconego obciążenia podatkiem VAT. 
 
W przypadku zawarcia umowy z osobą fizyczną, na Zamawiającym ciąży obowiązek 
odprowadzenie należnego podatku dochodowego, a w niektórych sytuacjach może ciążyć 
obowiązek odprowadzenia składek na ubezpieczenia społeczne (w tym pracodawcy 
i pracownika) i zdrowotne (w zależności od rodzaju umowy, tj. zlecenie/dzieło, oraz 
w zależności od wysokości uzyskiwanych dochodów z innych tytułów). Ponieważ, zgodnie 
z zapisami SIWZ jak i istotnych dla stron postanowień umowy, przedstawiona w ofercie 
kwota brutto obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu umowy - na cenę 
ryczałtową wykonania przedmiotu zamówienia, tj. cenę brutto powinny składać się wszystkie 
koszty związane z realizacją pełnego zakresu przedmiotu zamówienia, w przypadku 
konieczności odprowadzenie należnego podatku i ewentualnie należnych składek 
na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Zamawiający potrąci ich wysokość z należnego 
Wykonawcy wynagrodzenia, tj. wypłaci Wykonawcy wynagrodzenie ,,netto”.  
 
 
Pytanie nr 4: Kryterium doświadczenia dotyczy dysponowania osobami o odpowiednim 
wykształceniu i stopniach naukowych, bez precyzowania konieczności zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę. Na stronie 20 SIWZ znajduje się jednak zapis "Deklaruję, że 
zatrudnię w ramach umowy o pracę" - w przypadku występowania w przetargu osób 
fizycznych lub jednoosobowej firmy brak jest zatrudnienia na umowę o pracę, pomimo 
dysponowania osobami o odpowiednim wykształceniu. 

Wyjaśnienie nr 4: 

Zamawiający wprowadził modyfikację treści SIWZ dotyczącą ww. zapisu – błędny zapis 
został zmieniony. 
 
Pytanie nr 5: Wykonywaliśmy dotychczas podobne prace (w tym 8 dokumentacji na 
potrzeby planów ochrony rezerwatów przyrody dla RDOŚ Opole w latach 2013-2016), 
przede wszystkim w ramach firmy Aerdo. Występowaliśmy zarówno w dokumentacjach 
przetargowych, jak i jako autorzy gotowych opracowań. Dysponujemy też odpowiednimi 
umowami z firmą Aerdo. Jak rozumiem spełnia to kryteria wymaganego doświadczenia 
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w przypadku występowania w przetargu jako osoby fizyczne lub nowo założona 
jednoosobowa firma? 
 

Wyjaśnienie nr 5: Zapisy dotyczące warunków udziału w postępowaniu znajdują się Dziale I 
SIWZ, tj. Instrukcji dla Wykonawców. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków 
udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych przez 
Wykonawcę. 
 
 
 
 
 


