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Opole: Opracowanie dokumentacji przyrodniczej dla rezerwatu przyrody Ligota Dolna 

oraz rezerwatu przyrody Złote Bagna 

Numer ogłoszenia: 163862 - 2013; data zamieszczenia: 24.04.2013 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu , ul. 

Obrońców Stalingradu 66, 45-512 Opole, woj. opolskie, tel. 77 45 26 230, faks 77 45 26 231. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: http://opole.rdos.gov.pl/ 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji 

przyrodniczej dla rezerwatu przyrody Ligota Dolna oraz rezerwatu przyrody Złote Bagna. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem 

zamówienia jest usługa polegającą na Opracowaniu dokumentacji przyrodniczej dla rezerwatu 

przyrody Ligota Dolna oraz rezerwatu przyrody Złote Bagna. Zamówienie obejmuje 

realizację następujących prac: I. Rezerwat przyrody Ligota Dolna. 1.Opracowanie 

dokumentacji przyrodniczej na potrzeby planu ochrony rezerwatu przyrody Ligota Dolna. 

Zakres zamówienia obejmuje: - wykonanie prac na potrzeby sporządzenia planu ochrony dla 

rezerwatu przyrody Ligota Dolna, - opracowanie wyników ww. prac, - przygotowanie 

projektu planu, tj. opracowanie projektu zarządzenia. 2. Przy wykonywaniu przedmiotu 

zamówienia należy kierować się zapisami: - rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 

maja 2005 r. w sprawie sporządzenia projektu planu ochrony dla parku narodowego, 

rezerwatu przyrody i parku krajobrazowego, dokonywania zmian w tym planie oraz ochrony 

zasobów, tworów i składników przyrody (Dz. U. Nr 94, poz. 794); - art. 28 ust. 10 w związku 

z art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 

151, poz. 1220 z późn. zm.); - innymi, aktualnymi na dzień odbioru zamówienia, aktami 

prawnymi dotyczącymi przedmiotu zamówienia. 3. W przypadku zmiany, w trakcie realizacji 

przedmiotu zamówienia, aktów prawnych, o których mowa wyżej, Wykonawca uwzględni te 

zmiany w ostatecznej wersji dokumentacji. 4.Przedmiot zamówienia należy realizować z 

http://opole.rdos.gov.pl/


uwzględnieniem: - dokumentacji zgromadzonej przez Zamawiającego, tj. obowiązujących w 

stosunku do tego obszaru aktów prawnych (ze szczególnym uwzględnieniem Zarządzenia Nr 

11/12 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 13 kwietnia 2012 r. w 

sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Góra Świętej Anny 

PLH160002, Dz. Urz. Woj. Op. z 2012 r., poz. 584 i 1560) oraz informacji przyrodniczych 

dotyczących ww. rezerwatu; - danych przestrzennych, będących w dyspozycji 

Zamawiającego; - wyników prac terenowych i materiałów zgromadzonych przez Wykonawcę 

podczas wykonywania przedmiotu zamówienia, w tym:- wyników inwentaryzacji zasobów, 

tworów i składników przyrody rezerwatu, - ekspertyz (jeżeli ich wykonanie okaże się 

niezbędne do zaplanowania ochrony rezerwatu). 5.Produktem końcowym przedmiotu 

zamówienia będzie: - dokumentacja opracowana zgodnie z zakresem przedstawionym w 

załączniku nr 7 do SIWZ; - baza danych przestrzennych; - projekt zarządzenia Regionalnego 

Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu w sprawie ustanowienia planu ochrony, 

sporządzony w oparciu o wzór stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ. 6. Zamawiający wymaga 

sporządzenia i przekazania przedmiotu zamówienia w formie wydruków, które należy 

dostarczyć w dwóch egzemplarzach oprawionych w twardą oprawę w sposób 

uniemożliwiający wydostawanie się kartek. 7. Dodatkowo Zamawiający wymaga 

dostarczenia przedmiotu zamówienia zapisanego na nośniku cyfrowym - płycie CD lub DVD 

(jeden egzemplarz, w trwałym opakowaniu - indywidualnym standardowym pudełku, 

opisanym w sposób trwały na froncie opakowania oraz bezpośrednio na płycie), z 

zastrzeżeniem, że dokumenty tekstowe i tabele należy zapisać w formacie pdf; 8. Minimalne 

wymagania techniczne przekazywanych materiałów kartograficznych - mapy należy 

sporządzić w układzie współrzędnych PUWG 1992 (EPSG: 2180) (w formie analogowej w 

postaci wydruków w formacie A3 i w formie cyfrowej jako zbiory utworzone w formacie jpg 

o rozdzielczości co najmniej 300 dpi), - podkłady rastrowe zostały określone dla każdego 

załącznika kartograficznego wymienionego w ppkt 14 załącznika nr 1 do SIWZ; 

Zamawiający dostarczy Wykonawcy wymagany podkład rastrowy, tj. mapę topograficzną w 

skali 1 : 10 000 oraz aktualną ortofotomapę RBG. 9.Minimalne wymagania techniczne 

przekazywanych danych przestrzennych: - dane zostaną sporządzone zgodnie ze Standardem 

Danych GIS w ochronie przyrody wersja 3.03.01, a także z uwzględnieniem opracowania pn. 

Dane przestrzenne dla potrzeb zarządzania obszarami chronionymi, - wymagany układ 

współrzędnych to PUWG 1992 (EPSG: 2180); - dane zostaną przekazane Zamawiającemu w 

formacie .shp, lub .mdb, .gdb. 10. Zamawiający niezwłocznie po podpisaniu umowy przekaże 

Wykonawcy: - aktualny Standard danych GIS w ochronie przyrody, wersja 3.03.01., a także 

opracowanie pn. Dane przestrzenne dla potrzeb zarządzania obszarami chronionymi; - 

szablony w formie cyfrowej zawierające wszystkie wymagane prawem oznaczenia graficzne 

(logo Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, emblemat Unii Europejskiej, 

odwołanie słowne do Unii Europejskiej oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, logo Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu); - dane przestrzenne 

będące w dyspozycji Zamawiającego; - obowiązujące akty prawne oraz informacje 

przyrodnicze zgromadzone przez Zamawiającego dotyczące rezerwatu przyrody Ligota 

Dolna; - podkład rastrowy. I. Rezerwat przyrody Złote Bagna. 1. Opracowanie dokumentacji 

przyrodniczej na potrzeby planu ochrony rezerwatu przyrody Złote Bagna. Zakres 

zamówienia obejmuje: - wykonanie prac na potrzeby sporządzenia planu ochrony dla 

rezerwatu przyrody Złote Bagna, - opracowanie wyników ww. prac, - przygotowanie projektu 

planu, tj. opracowanie projektu zarządzenia. 2. Przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia 

należy kierować się zapisami: - rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 maja 2005 r. w 

sprawie sporządzenia projektu planu ochrony dla parku narodowego, rezerwatu przyrody i 

parku krajobrazowego, dokonywania zmian w tym planie oraz ochrony zasobów, tworów i 

składników przyrody (Dz. U. Nr 94, poz. 794); - art. 28 ust. 10 w związku z art. 20 ust. 5 



ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z 

późn. zm.); - innymi, aktualnymi na dzień odbioru zamówienia, aktami prawnymi 

dotyczącymi przedmiotu zamówienia. 3. W przypadku zmiany, w trakcie realizacji 

przedmiotu zamówienia, aktów prawnych, o których mowa wyżej, Wykonawca uwzględni te 

zmiany w ostatecznej wersji dokumentacji. 4. Przedmiot zamówienia należy realizować z 

uwzględnieniem: - dokumentacji zgromadzonej przez Zamawiającego, tj. obowiązujących w 

stosunku do tego obszaru aktów prawnych oraz informacji przyrodniczych dotyczących ww. 

rezerwatu; - danych przestrzennych, będących w dyspozycji Zamawiającego; - wyników prac 

terenowych i materiałów zgromadzonych przez Wykonawcę podczas wykonywania 

przedmiotu zamówienia, w tym: - wyników inwentaryzacji zasobów, tworów i składników 

przyrody rezerwatu, - ekspertyz (jeżeli ich wykonanie okaże się niezbędne do zaplanowania 

ochrony rezerwatu). 5. Produktem końcowym przedmiotu zamówienia będzie: - 

dokumentacja opracowana zgodnie z zakresem przedstawionym w załączniku nr 9 do SIWZ; 

- baza danych przestrzennych;- projekt zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska w Opolu w sprawie ustanowienia planu ochrony, sporządzony w oparciu o wzór 

stanowiący załącznik nr 10 do SIWZ. 6. Zamawiający wymaga sporządzenia i przekazania 

przedmiotu zamówienia w formie wydruków, które należy dostarczyć w dwóch 

egzemplarzach oprawionych w twardą oprawę w sposób uniemożliwiający wydostawanie się 

kartek. 7. Dodatkowo Zamawiający wymaga dostarczenia przedmiotu zamówienia zapisanego 

na nośniku cyfrowym - płycie CD lub DVD (jeden egzemplarz, w trwałym opakowaniu - 

indywidualnym standardowym pudełku, opisanym w sposób trwały na froncie opakowania 

oraz bezpośrednio na płycie), z zastrzeżeniem, że dokumenty tekstowe i tabele należy zapisać 

w formacie pdf. 8. Minimalne wymagania techniczne przekazywanych materiałów 

kartograficznych - mapy należy sporządzić w układzie współrzędnych PUWG 1992 (EPSG: 

2180) (w formie analogowej w postaci wydruków w formacie A3 i w formie cyfrowej jako 

zbiory utworzone w formacie jpg o rozdzielczości co najmniej 300 dpi), podkłady rastrowe 

zostały określone dla każdego załącznika kartograficznego wymienionego w ppkt 15 

załącznika nr 1 do SIWZ; Zamawiający dostarczy Wykonawcy wymagany podkład rastrowy, 

tj. mapę topograficzną w skali 1:50 000 oraz aktualną ortofotomapę RBG. 9. Minimalne 

wymagania techniczne przekazywanych danych przestrzennych: - dane zostaną sporządzone 

zgodnie ze Standardem Danych GIS w ochronie przyrody wersja 3.03.01, a także z 

uwzględnieniem opracowania pn. Dane przestrzenne dla potrzeb zarządzania obszarami 

chronionymi; - wymagany układ współrzędnych to PUWG 1992 (EPSG: 2180); - dane 

zostaną przekazane Zamawiającemu w formacie .shp lub .mdb, .gdb. 10. Zamawiający 

niezwłocznie po podpisaniu umowy przekaże Wykonawcy: - aktualny Standard danych GIS 

w ochronie przyrody, wersja 3.03.01., a także opracowanie pn. Dane przestrzenne dla potrzeb 

zarządzania obszarami chronionymi; - szablony w formie cyfrowej zawierające wszystkie 

wymagane prawem oznaczenia graficzne (logo Programu Operacyjnego Infrastruktura i 

Środowisko, emblemat Unii Europejskiej, odwołanie słowne do Unii Europejskiej oraz 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, logo Regionalnej Dyrekcji Ochrony 

Środowiska w Opolu); - dane przestrzenne będące w dyspozycji Zamawiającego; - 

obowiązujące akty prawne oraz informacje przyrodnicze zgromadzone przez Zamawiającego, 

dotyczące rezerwatu przyrody Złote Bagna; - podkład rastrowy.. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.71.00.00-7. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 



 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 

30.09.2013. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium 

III.2) ZALICZKI 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

 III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają 

warunki dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej 

działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich 

posiadania. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym 

zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie 

złożonego oświadczenia według zasady: spełnia / nie spełnia. Niespełnienie 

warunku, tzn. nie złożenie oświadczenia potwierdzającego spełnianie tego 

warunku skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z udziału w postępowaniu, z 

zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o 

udzielenie zamówienia. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się 

odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia. 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają 

warunki dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia, w tym Wykonawcy 

którzy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali, a 

w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonują, co 

najmniej jedną usługę odpowiadającą swoim rodzajem usłudze stanowiącej 

przedmiot zamówienia. Zamawiający uzna, iż warunek został spełniony w 

przypadku wykazania się jedną usługą polegającą na sporządzeniu projektu 

planu ochrony dla rezerwatu przyrody, parku narodowego, parku 

krajobrazowego bądź obszaru Natura 2000 lub planu zadań ochronnych dla 

obszaru Natura 2000. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na 

podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów według zasady: spełnia / nie 



spełnia. Niespełnienie warunku, tzn. nie złożenie oświadczeń i dokumentów 

potwierdzających spełnianie tego warunku skutkuje wykluczeniem 

Wykonawcy z udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy. 

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Przepisy 

dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają 

warunki dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. 

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie złożonego 

oświadczenia według zasady: spełnia / nie spełnia. Niespełnienie warunku, tzn. 

nie złożenie oświadczenia potwierdzającego spełnianie tego warunku skutkuje 

wykluczeniem Wykonawcy z udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem art. 26 

ust. 3 ustawy. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie 

zamówienia. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do 

wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają 

warunki dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym 

zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie 

złożonego oświadczenia według zasady: spełnia / nie spełnia. Niespełnienie 

warunku, tzn. nie złożenie oświadczenia potwierdzającego spełnianie tego 

warunku skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z udziału w postępowaniu, z 

zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o 

udzielenie zamówienia. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się 

odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia. 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają 

warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. Zamawiający nie 

wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona 

oceny spełniania warunku na podstawie złożonego oświadczenia według 

zasady: spełnia / nie spełnia. Niespełnienie warunku, tzn. nie złożenie 

oświadczenia potwierdzającego spełnianie tego warunku skutkuje 

wykluczeniem Wykonawcy z udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem art. 26 

ust. 3 ustawy. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie 

zamówienia. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do 

wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 



III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ 

DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA 

WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY 

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa 

w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu należy przedłożyć: 

 wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech 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 lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy 

zostały wykonane lub są wykonywane należycie; 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 

ustawy, należy przedłożyć: 

 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

 aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 

ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 

1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert; 

 aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, 

że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - 

wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

składania ofert; 

 aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub 

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie 

zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub 

potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert; 

 aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 

ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert; 

 aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 

ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 



terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert; 

 aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 

ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert; 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzający, że: 

 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej 

niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i 

zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert; 

 nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania 

ofert; 

III.4.3.2) 

 zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca 

zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie 

określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca 

zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie 

określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

 lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 

dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, 

że nie należy do grupy kapitałowej; 

III.6) INNE DOKUMENTY 



Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 

Dowodami, o których mowa w pkt III.4.1) są: - poświadczenie, z tym że w odniesieniu do 

nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane 

nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; - oświadczenie 

Wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie 

jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa wyżej. Uwaga. Wykonawca, w miejsce 

poświadczeń, o których mowa powyżej, może przedłożyć dokumenty potwierdzające należyte 

wykonanie usług, określone w § 1 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 

30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od 

wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 

1817), tj. dokumenty potwierdzające, że te usługi zostały lub są wykonywane należycie. 

Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę 

lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt III.4.3.1) i pkt 

III.4.3.2), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się 

także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem 

sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 

odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę 

lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego 

siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 

5-8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo 

administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie 

określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu 

zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem 

zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym 

albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób 

lub przed notariuszem. 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia: http://opole.rdos.gov.pl/ 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Regionalna 

Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu ul. Obrońców Stalingradu 66 45-512 Opole. 



IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 

ofert: 06.05.2013 godzina 11:00, miejsce: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w 

Opolu ul. Obrońców Stalingradu 66 45-512 Opole pokój 4.31A. 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 

ofert). 

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze 

środków Unii Europejskiej: Zamówienie prowadzone jest w ramach realizacji projektu 

pn.Ochrona najcenniejszych muraw, torfowisk i zimowisk nietoperzy w opolskich obszarach 

Natura 2000 (umowa nr POIS.05.01.00-00-356/12-00) współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach V osi priorytetowej (Ochrona 

przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych) Programu Operacyjnego Infrastruktura i 

Środowisko.Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN. 

W przypadku podania wartości w walutach obcych Zamawiający dokona ich przeliczenia na 

PLN zgodnie ze średnim kursem walut ogłoszonym przez NBP na dzień ogłoszenia 

postępowania. 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 

przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 

niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone 

na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 

 

 


