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Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
 
 
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na Wykonaniu dwóch (odrębnych) 
ekspertyz budowlanych w celu określenia stanu technicznego części fortów (Fort 
Prusy i Reduta Królicza z Korytarzem Cygaro) w obszarze Natura 2000 Forty Nyskie.  
ZAMAWIAJĄCY: 
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu 
ul. Obrońców Stalingradu 66 
45-512 Opole 
Tel. (077) 45-26-230, fax (077) 45-26-231 
NIP:7542954917 
REGON: 160221317 
www.opole.rdos.gov.pl 
e-mail: RDOS.opole@rdos.gov.pl 
 
I. Informacje ogólne 

1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu, zwana dalej Zamawiającym, ogłasza 
przetarg nieograniczony w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, na usługę 
polegającą na Wykonaniu dwóch (odrębnych) ekspertyz budowlanych w celu 
określenia stanu technicznego części fortów (Fort Prusy i Reduta Królicza z 
Korytarzem Cygaro) w obszarze Natura 2000 Forty Nyskie. 
2. Zamówienie prowadzone jest w ramach realizacji projektu pn. Opracowanie planów zadań 
ochronnych dla opolskich obszarów Natura 2000, monitoring, ochrona siedlisk i gatunków 
dofinansowanego przez Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 
2009-2014 (MF EOG) w ramach Programu Operacyjnego PL02 „Ochrona różnorodności 
biologicznej i ekosystemów”.  
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

5. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 

67 ust. 1 pkt. 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt. 3 i 4. 

6. Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów. 

7. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru 

najkorzystniejszej oferty. 

8. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

9. 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. 

10. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę 

kluczowych części zamówienia. 

11. Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

 

II. Opis przedmiotu zamówienia: 

1.  Nazwa i przedmiot zamówienia:   
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na Wykonaniu dwóch (odrębnych) 
ekspertyz budowlanych w celu określenia stanu technicznego części fortów (Fort 
Prusy i Reduta Królicza z Korytarzem Cygaro) w obszarze Natura 2000 Forty Nyskie  
2.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera  załącznik nr 1 do SIWZ. 

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


 
3.  Znak sprawy postępowania nadany przez Zamawiającego: WOF.2610.17.2014 

4. Wspólny słownik zamówień ( CPV) - Przedmiotem zamówienia są usługi oznaczone 

kodami CPV: 

71000000-8 - usługi architektoniczne, budowlane inżynieryjne i kontrolne 

71322000-1 - usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

71621000-7 - usługi w zakresie analizy lub konsultacji technicznej 

90712400-5 - usługi planowania strategii zarządzania zasobami naturalnymi  

lub ich ochrony 

 

III. Termin realizacji zamówienia 

Termin wykonania zamówienia  upływa  28 listopada 2014 r., 

 

IV. Warunki udziału w postępowaniu przetargowym oraz sposób oceny spełniania tych 

warunków: 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki 

dotyczące: 

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania – Zamawiający nie wyznacza 

szczegółowego warunku w tym zakresie; 

2) posiadania wiedzy i doświadczenia – Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku 

w tym zakresie; 

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia – Zamawiający uzna za spełniony warunek dysponowania 

odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia w przypadku, gdy Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie 

dysponował: 

- min. jednym rzeczoznawcą budowlanym (wpisanym do centralnego rejestru 

rzeczoznawców budowlanych lub z uprawnieniami rzeczoznawcy budowlanego nadanymi 

zgodnie z przepisami obowiązującymi przed wejściem w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994 

r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.), lub osoby, których kwalifikacje 

do wykonywania działalności rzeczoznawcy budowlanego, nabyte w innych krajach, 

zostały uznane w drodze odpowiedniej procedury) w zakresie konstrukcyjno – 

budowlanym,). 

- min. jednym ekspertem dendrologiem.  

Za eksperta dendrologa Zamawiający uzna osobę posiadającą wykształcenie wyższe i 

doświadczenie w dziedzinie dendrologii rozumiane jako posiadanie w dorobku min. 1 

publikacji z dziedziny dendrologii oraz udział w inwentaryzacjach drzew i krzewów i 

badaniach drzew i krzewów ( w tym ocena statyki drzew i stanu zdrowotnego okazów); 

- min. jednym ekspertem chiropterologiem. 

Za eksperta chiropterologa Zamawiający uzna osobę posiadającą wykształcenie wyższe i 

doświadczenie w dziedzinie chiropterologii rozumiane jako posiadanie w dorobku min. 1 

publikacji z dziedziny chiropterologii oraz udział w: 

a) inwentaryzacjach gatunków nietoperzy, lub 

b) badaniach gatunków nietoperzy, lub 

c) planowaniu ochrony gatunków nietoperzy, lub 

d) monitoringu gatunków nietoperzy. 

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku 

w tym zakresie. 

http://www.cpv.com.pl/kod,71241000-9.html


 
2. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie złożonych oświadczeń i 

dokumentów według zasady: spełnia / nie spełnia. 

3. Niespełnienie warunków wymaganych w niniejszym rozdziale, tzn. nie złożenie 

oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków (wg rozdz. V) 

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

ustawy. 

4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Przepisy dotyczące 

Wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia. 

5. Wykonawcy mogą polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 

zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, 

niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej 

sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami 

niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne 

zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres 

korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 

 

V. Wykaz niezbędnych oświadczeń i dokumentów. 

1. Wykaz niezbędnych oświadczeń i dokumentów zawarto w rozdziałach: Va, Vb i Vc. 

2. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem 

przez Wykonawcę. 

3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w 
przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach 
określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio 
Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio 
przez Wykonawcę lub te podmioty. 
4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 

polski. 

 

Va. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału 

w postępowaniu: 

W celu potwierdzenia spełniania warunków uprawniających do udziału w postępowaniu, 

Wykonawcy wraz z ofertą przedłożą: 

1) zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 3 do SIWZ – oświadczenie o spełnieniu 

warunków udziału w postępowaniu, 

2) zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 4 do SIWZ - wykaz osób, które będą 
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za 
świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z 
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia 
niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie 
czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. 
 

Vb. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków 

niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy: 

W celu potwierdzenia niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, 

Wykonawcy wraz z ofertą przedłożą zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 5 do 

SIWZ – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;  

 



 
Vc. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunku 

niepodlegania wykluczeniu na podstawie 24 ust. 2 pkt 5 ustawy: 

W celu potwierdzenia niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, 

Wykonawcy wraz z ofertą przedłożą listę podmiotów należących do tej samej grupy 

kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, albo informację o tym, że 

Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku 

nr 6 do SIWZ. 

  

VI. Dokumentacja przetargowa 

Wykonawcy mają obowiązek dokładnie zapoznać się z treścią wszystkich dokumentów 

przetargowych. Oferty, których treść nie odpowiada treści SIWZ zostaną odrzucone 

(załączniki do SIWZ stanowią integralną część SIWZ). 

Wprowadzone wszelkie zmiany do dokumentów przetargowych, przed terminem składania 

ofert, zostaną przekazane pisemnie wszystkim Wykonawcom, którym Zamawiający 

przekazał SIWZ oraz umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego. 

 

VII. Sposób porozumiewania się Wykonawców z Zamawiającym 

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i inne informacje Zamawiający i Wykonawcy 

przekazują pisemnie. Dopuszcza się porozumiewanie faksem (nr faksu: 077 45-26-231) lub 

mailem (Marta.Kulon.opole@rdos.gov.pl). Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie 

potwierdza fakt otrzymania faksu lub maila , z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Wykonawcy, którzy do dnia składania ofert nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego 

oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 lub w art. 26 ust. 2d  ustawy 

lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego 

oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 lub w art. 26 ust. 2d ustawy, 

zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa i zostaną wezwani na 

podstawie art. 26 ust. 3 ustawy do ich złożenia, powinni przesłać/złożyć w formie pisemnej 

ww. oświadczenia, dokumenty w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z 

oryginałem przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowania Wykonawcy lub 

pełnomocnictwa w formie oryginału wystawionego przez osoby uprawnione do 

reprezentowania Wykonawcy lub kopii (odpisu) urzędowo poświadczonej, w terminie i do 

miejsca wskazanego w stosownym zawiadomieniu. 

3. We wszelkiej korespondencji dotyczącej niniejszego postępowania zaleca się wskazywać 

znak sprawy postępowania nadany przez Zamawiającego lub nazwę zamówienia nadaną 

przez Zamawiającego. Ponadto Zamawiający informuje, że ma ustalone godziny pracy – od 

poniedziałku do piątku od godziny 7.30 do 15.30. 

4. Ze strony Zamawiającego osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami 

są przedstawiciele Zamawiającego: 

- w kwestiach proceduralnych – Marta Kulon – pok. 4.19, tel. 77-45-26-249, 

- w kwestiach merytorycznych – Adam Kuńka – pok. 4.33, tel. 77-45-26-246. 

5. Wykonawca może się zwrócić na piśmie z prośbą o udzielenie wyjaśnień treści SIWZ. 

Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem 

terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do 

Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego 

terminu składania ofert. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami (bez ujawnienia źródła 

zapytania) Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał SIWZ oraz udostępnia 

na stronie internetowej. 

4. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców. 



 
 

VIII. Koszt sporządzenia oferty 

Wszystkie koszty sporządzenia i przedłożenia oferty ponosi Wykonawca. 

 
IX. Termin związania ofertą 

Wykonawcy pozostają związani z ofertą przez 30 dni, licząc od upływu terminu 

wyznaczonego do składania ofert. 

 
X. Sposób przygotowania oferty 

1. Wykonawcy przygotowują i przedstawiają swoje oferty zgodnie z wymaganiami zawartymi 

w dokumentacji przetargowej, bez dopisków, opcji i wariantów. 

2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, czytelnie wypełniona w sposób trwały, 

dokumenty sporządzone w języku obcym należy dostarczyć wraz z tłumaczeniem na język 

polski - poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 

3. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę lub upoważnionych do zaciągania 

zobowiązań przedstawicieli Wykonawcy wymienionych w aktualnych dokumentach 

rejestracyjnych firmy lub osoby posiadające pisemne pełnomocnictwo dołączone do oferty. 

4. Składane kserokopie dokumentów muszą być czytelne i poświadczone przez Wykonawcę 

za zgodność z oryginałem (na każdej stronie) przez osoby podpisujące ofertę lub osoby 

posiadające pisemne pełnomocnictwo dołączone do oferty. 

5. Oferta winna składać się z wypełnionego formularza oferty wraz ze wszystkimi 

załącznikami. Zaleca się: 

1) zestawienie dokumentów w kolejności przedstawionej w dziale V, 

2) spięcie dokumentów w sposób trwały. 

6. Wykonawca powinien zastrzec informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które będą traktowane jako 

poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim. Wykonawca nie może zastrzec informacji, 

o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. Dokumenty zawierające zastrzeżone informacje 

należy spiąć oddzielnie z adnotacją “Dokumenty objęte tajemnicą przedsiębiorstwa”. 

7. W przypadku podmiotów występujących wspólnie wymagane jest ustanowienie 

pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

albo pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi 

określać zakres pełnomocnictwa i być podpisane przez osobę lub osoby wymienione w 

dokumencie rejestrowym - pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty. 

8. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do podmiotów występujących 

wspólnie. Wykonawcy składający ofertę wspólną muszą łącznie wykazać spełnienie 

warunków udziału w postępowaniu - niezbędne oświadczenia i dokumenty należy złożyć w 

jednym egzemplarzu podpisanym przez ustanowionego pełnomocnika (dokumenty 

wymienione w dziale Va). Dokumenty potwierdzające niepodleganie wykluczeniu 

Wykonawców na podstawie art. 24 ust. 1 i art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy składa każdy z 

Wykonawców oddzielnie (dokumenty wymienione w dziale Vb i Vc). 

9. W przypadku wyboru oferty Wykonawców występujących wspólnie należy przed 

zawarciem umowy przedłożyć umowę regulującą współpracę tych podmiotów. 

 

XI. Składanie ofert 

1. Oferty należy umieścić w nieprzejrzystej, zaklejonej kopercie, zaadresowanej do 

Zamawiającego z podaniem adresu zwrotnego oraz wyraźnie (widocznie) opisanej: 



 
OFERTA PRZETARGOWA na „Wykonanie dwóch (odrębnych) ekspertyz budowlanych 

w celu określenia stanu technicznego części fortów (Fort Prusy i Reduta Królicza z 

Korytarzem Cygaro) w obszarze Natura 2000 Forty Nyskie”. 

znak sprawy: WOF.2610.17.2014, 

Nie otwierać przed dniem 21 lipca 2014 r., godz. 09:15 

2. Oferty należy składać na adres siedziby Zamawiającego: 

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu 

ul. Obrońców Stalingradu 66 

45-512 Opole 

Tel. (077) 45-26-230, fax (077) 45-26-231 

lub osobiście w sekretariacie Zamawiającego (pokój nr 4.31 A) 

najpóźniej do dnia  21 lipca 2014 r. do godziny 09:00 

3. W przypadku przesłania oferty pocztą, kurierem lub innym sposobem - decyduje data i 

godzina wpływu do siedziby (sekretariatu) Zamawiającego. 

4. Informacje o ofertach złożonych po ww. terminie niezwłocznie zostaną zwrócone 

Wykonawcom bez otwierania. 

 
XII. Otwarcie ofert 

1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: 

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu 

ul. Obrońców Stalingradu 66, 45-512 Opole, pok. 4.32  

w dniu 21 lipca 2014 r. o godzinie 09:15 

2. Otwarcie ofert jest jawne. 

 

XIII. Sposób obliczenia ceny 

1. Na cenę ryczałtową wykonania zadania, tj. cenę brutto powinny składać się wszystkie 
koszty związane z realizacją pełnego zakresu przedmiotu zamówienia. W formularzu oferty 
należy podać cenę brutto (z podatkiem VAT). Wykonawca określi cenę oferty w sposób 
podany w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. 
2. Cenę ryczałtową należy traktować jako stałą i wiążącą do zakończenia realizacji 

przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza przedstawiania ceny w kilku 

wariantach. 

 
XIV. Kryteria i sposób oceny ofert 

Kryterium oceny ofert w niniejszym postępowaniu jest najniższa cena.  

Kryteria oceny: cena 100%. 

Oferta najtańsza otrzyma 100 pkt. Pozostałe proporcjonalnie mniej, według formuły:  

Pi = 100 x Cn / Cb 

gdzie: 

i  to numer oferty, 

Pi  to liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie, 

Cn najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych, 

Cb  cena oferty rozpatrywanej. 

100p          wskaźnik stały punktowy 

 

Punkty będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku lub z większą dokładnością, jeżeli 

przy zastosowaniu wymienionego zaokrąglenia nie występuje różnica w ilości przyznanych 

punktów wynikająca z małej różnicy zaoferowanych cen. 

 



 
XV. Wybór oferty 

1. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert 

zawartych w niniejszej specyfikacji. 

2. Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli: 

1) jest niezgodna z ustawą, 

2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z 

zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, 

3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji, 

4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 

5) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, 

6) zawiera błędy w obliczeniu ceny, 

7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na 

poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy, 

8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

 
XVI. Wadium przetargowe 

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium. 

 
XVII. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 
XVII. Zawarcie umowy 

1. Zamawiający zawiera umowę z wybranym Wykonawcą, w terminie nie krótszym niż 5 dni 

od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty za pomocą 

faksu/maila (każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania) 

oraz 10 dni, jeżeli zawiadomienie przesłano w inny sposób, nie później niż przed upływem 

terminu związania ofertą, z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 ustawy. 

2. Wybrany Wykonawca zobowiązany jest do stawienia się w siedzibie Zamawiającego, w 

terminie podanym w zawiadomieniu, w celu podpisania umowy zgodnej z wzorem 

stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ. 

3. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach, zgodnie z art. 145 ust. 1 ustawy. 

 
XVIII. Odwołania 

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma 

lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w 

wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych – 

zgodnie z działem VI 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. W niniejszym 

postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, 



 
3) odrzucenia oferty odwołującego. 

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, 

której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, zawierać 

zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i 

prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej 

opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego 

kwalifikowanego certyfikatu (Urząd Zamówień Publicznych, ul. Postępu 17a, 02-676 

Warszawa, tel.: +48 022 458 78 01, faks: +48 022 458 78 00, mail: odwolania@uzp.gov.pl 

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. 

6. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności 

Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane faksem lub 

drogą elektroniczną, albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia 

zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 

8. Odwołanie wobec czynności innych niż ww. wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym 

powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o 

okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

 

 

 

 

 
Spis załączników do SIWZ:  

1. Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia; 
2. Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz ofertowy; 

3. Załącznik nr 3 do SIWZ – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu; 
4. Załącznik nr 4 do SIWZ  - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu  zamówienia; 
5. Załącznik nr 5 do SIWZ – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania; 
6. Załącznik nr 6 do SIWZ – Oświadczenie o grupie kapitałowej; 
7. Załącznik nr 7 do SIWZ -  Wzór umowy. 
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Załącznik nr 1 do SIWZ 

Znak sprawy: WOF.2610.17.2014 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

 
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dwóch (odrębnych) ekspertyz dla obiektów 

budowlanych w obszarze Natura 2000 Forty Nyskie:  
1) Fort Prusy, 
2) Reduta Królicza wraz z Korytarzem Cygaro.  

 
2. Orientacyjną lokalizację obiektów budowlanych objętych zamówieniem przedstawiono 

poniżej. 

 
3. Obiekty budowlane objęte zamówieniem podlegają ochronie konserwatorskiej: 

1) Fort Prusy jest wpisany do Rejestru Zabytków Województwa Opolskiego pod numerem 
90/2009 na mocy decyzji z 25 czerwca 2009 r., 

2) Reduta Królicza wraz z całą infrastrukturą towarzyszącą jest ujęta w Wojewódzkiej 
Ewidencji Zabytków.   

 
4. Dane obiektu – Fort Prusy:   

1) lata budowy: 1743-45-budowa; 30.I.1744-ukończenie budowy, pełna sprawność w 
1745, 1771-76- rozbudowa systemu chodników przeciwminowych, 1771-74-
wzniesienie 3 flesz; 

2) lokalizacja i opis: fort zlokalizowany w północnej części przedmieścia Radoszyn, na 
przedłużeniu ulicy Kościuszki. Zbudowany jest z rowów i nasypów ziemnych o 
skarpach licowanych cegłą oraz sklepionych budowli kazamatowych z cegły i 
kamienia. Główne obwarowania fortu mają narys kleszczowy gwiazdy 
pięcioramiennej z centralnym pięciobocznym dziedzińcem wewnętrznym. Na 
zewnątrz fosy suchej otaczającej gwiazdę znajduje się pierścień pięciu flesz i pięciu 



 
rawelinów, od północnego zachodu wysunięte są resztki zespołu trzech flesz (Le 
Grand, Lefebre, Diericke). Elewacje ceglane z kamiennymi obramowaniami otworów 
strzelnic. Wnętrza skazamatowane jedno i dwu kondygnacyjne, kryte sklepieniami 
kolebkowymi. 

3) wnętrza: we wnętrzach zachowane ceglane wnęki wnętrza kaponiery szyjowej – 
wypalone. Sklepione wnętrze głównej bramy przejazdowej zostało pogłębione i 
pozbawione brukowanej nawierzchni. Obiekt wyposażony w studnię (3 szt.) i 
instalację elektryczną, 

4) stan zachowania: fundamenty zachowane w stanie dobrym, ściany zewnętrzne 
zachowane w stanie dobrym; uszkodzone mury schronu laboratorium; ściany 
wewnętrzne zachowane, sklepienia w stanie średnim, zniszczone tynki, zawilgocenia, 
wysolenia; stropów pośrednich (drewnianych) w kazamacie głównej - brak, 
zachowane jedynie kamienne konsole; licznie sklepione chodniki kontrmin 
zachowane w stanie dobrym, częściowo zasypane, 

5) całość poza dziedzińcem głównym porośnięta częściowo krzewami i samosiewami 
drzewek, 

6) skarpy i budowle dzieł zewnętrznych rawelinów i fleszy porośnięte drzewami, 
zachowane w stanie średnim wykazują liczne uszkodzenia murów. 

(źródło: Karta Ewidencyjna Zabytku Architektury i Budownictwa, oprac. Maciej Małachowicz, 
udostępniona przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu) 
 
5. Dane obiektu - Reduta Królicza: 

1) lata budowy: 1767-68 (budowa reduty), 1774 (powstaje murowana brama), 1882-83 
(rozbudowa reduty, powstają schrony trawersów i windy amunicyjnej), 

2) lokalizacja i opis: obiekt zlokalizowano w północno-wschodniej części miasta, na lewym 
brzegu rzeki Nysy, na terenie parkowym, dostępny od ulicy Otmuchowskiej. Złożony 
jest z wykopów i nasypów ziemnych o skarpach licowanych kamieniami i cegłą oraz 
ceglanych i kamiennych sklepionych budowli kazamatowych i schronowych. 
Samodzielna reduta o rzucie wieloboku z wygiętą linią szyi, otoczona jest wałem ze 
stanowiskami piechoty i artylerii, przedzielonym trawersami i połączonym z 
dziedzińcem pochylniami. Całość otoczona jest suchą fosą z galeriami skarpowymi, 
dostępna przez podwójną bramę (przecięcie w wale) z mostami. Pod wałami kazamaty 
wartownicze, koszarowe (z „Salą Rycerską”), galerie ze strzelnicami, magazyny 
amunicji oraz studnia. Zewnętrzna strona reduty zabezpieczona jest rozgałęzionym 
systemem chodników przeciwminowych dostępnych z galerii skarpowych. Pod 
przeciwskarpą fosy znajduje się główny korytarz podziemny zwany cygarem, który 
łączy redutę z rowem wału przed wysoką baterią. Od zewnątrz reduta osłonięta jest 
łagodnym stokiem bojowym (glacis), elewacje skarp i kontrskarp fosy kamienno-
ceglane z wąskimi otworami prostokątnych strzelnic i wejściami do podwalni, 

3) wnętrza: wewnątrz reduty skarpy ziemne i niewielkie ceglane schody o prostych 
elewacjach pozbawianych detalu; zachowane przyczółki mostu zwodzonego; wnętrza 
sklepione ceglanymi kolebkami, wyposażenia i instalacje brak, 

4) stan zachowania: fundamenty-stan dobry; ściany zewnętrzne- stan dobry, drobne 
uszkodzenia lica i korony murów, ściany wewnętrzne-stan średni, ubytki lica, silne 
zawilgocenie murów, wysolenia; sklepienia-stan średni, ubytki lica, silne zawilgocenie 
murów, wysolenia; wały i nasypy ziemne- stan dobry, 

5) teren porośnięty przez liczne samosiewy drzew oraz krzewów. 
(Źródło: Karta Ewidencyjna Zabytku Architektury i Budownictwa, oprac. Maciej Małachowicz,  
udostępniona przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu). 
 
6. Zakres zamówienia obejmuje: 

1) oględziny obiektów z wykonaniem niezbędnych pomiarów i badań, 
2) sporządzenie dokumentacji fotograficznej obiektów, 
3) sporządzenie dokumentacji tekstowej zawierającej nw. elementy: 



 
a) opis i analizę stanu technicznego wraz z inwentaryzacją budowlaną, w tym 

inwentaryzacją architektoniczną (rzuty, przekroje), inwentaryzacją konstrukcyjną 
(ustalenie układu konstrukcyjnego oraz materiałów konstrukcyjnych i ich 
parametrów) i inwentaryzacją uszkodzeń (rysunki) budowli w zakresie niezbędnym 
do wykonania ekspertyz, 

b) opis stwierdzonych zagrożeń dla obiektów budowlanych, pod kątem utrzymania ich 
funkcji jako zimowiska nietoperzy, ze szczegółową analizą wpływu otaczających i 
porastających obiekty drzew i krzewów, 

c) opis zadań, uzgodnionych z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, które 
pozwolą wyeliminować lub ograniczyć stwierdzone zagrożenia dla siedlisk 
nietoperzy, 

d) kalkulację szacunkową kosztów wykonania zadań, o których mowa w ppkt c (w 
przypadku robót budowlanych przedmiar robót i kosztorys inwestorski), 

4) dostarczenie produktu końcowego do siedziby Zamawiającego. 
 

7. Lokalizację zimowisk nietoperzy w Forcie Prusy przedstawiono poniżej: 

 
Źródło: „ Inwentaryzacja i waloryzacja zimowisk nietoperzy w Fortach Nyskich z uwzględnieniem 
zagrożeń związanych z projektem zagospodarowania turystycznego Fortów oraz wskazaniem 
koniecznych zabezpieczeń tuneli celem zachowania populacji chronionych gatunków nietoperzy. G. 
Hebda, Opole 2001 r. 
 

8. Zamawiający wymaga sporządzenia produktu końcowego przedmiotu zamówienia w 
formie wydruków – odrębnie dla każdego obiektu budowlanego, w dwóch egzemplarzach, 
oprawionych w twardą oprawę w sposób uniemożliwiający wydostanie się kartek. Na 
wydruku strony tytułowej należy zamieścić zapis: ''Opracowano w ramach projektu 
„Opracowanie planów zadań ochronnych dla opolskich obszarów Natura 2000, 
monitoring, ochrona siedlisk i gatunków” dofinansowanego ze środków Mechanizmu 
Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014” oraz logotypy: 
Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 oraz 
Zamawiającego, zgodnie z ,,Podręcznikiem Komunikacji i Identyfikacji Wizualnej oraz 
Wymogami Dotyczącymi Informacji i Promocji” dla projektów realizowanych z funduszy 
EOG, dostępnym na stronie internetowej: 
http://www.eog.gov.pl/Dokumenty/Informacja_i_promocja/Documents/Wytyczn_Podreczni
k_wizualizacji.pdf. 

http://www.eog.gov.pl/Dokumenty/Informacja_i_promocja/Documents/Wytyczn_Podrecznik_wizualizacji.pdf
http://www.eog.gov.pl/Dokumenty/Informacja_i_promocja/Documents/Wytyczn_Podrecznik_wizualizacji.pdf


 
9. Dodatkowo, dla każdego obiektu budowlanego odrębnie, Zamawiający wymaga 

dostarczenia produktu końcowego przedmiotu zamówienia, zapisanego na nośniku 
cyfrowym – płycie CD lub DVD, w dwóch egzemplarzach, z następującymi 
zastrzeżeniami: 
1) dokumenty tekstowe i tabele należy zapisać w formacie „pdf”; 
2) fotografie należy zapisać w formacie „jpg”; preferowana rozdzielczość nie mniejsza niż 

300 dpi, 
3) na płytach CD/DVD należy zamieścić zapis: ''Opracowano w ramach projektu 

„Opracowanie planów zadań ochronnych dla opolskich obszarów Natura 2000, 
monitoring, ochrona siedlisk i gatunków” dofinansowanego ze środków Mechanizmu 
Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 oraz logotypy: 
Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 oraz 
Zamawiającego, zgodnie z ,,Podręcznikiem Komunikacji i Identyfikacji Wizualnej oraz 
Wymogami Dotyczącymi Informacji i Promocji” dla projektów realizowanych z funduszy 
EOG. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Załącznik nr 2 do SIWZ 

 

Znak sprawy: WOF.2610.17.2014 
 

 

Nazwa Wykonawcy/-ów......................................................                          ............................ 

miejscowość, data 

Adres Wykonawcy/ -ów....................................................... 

                                          

Imię i Nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy/-ów 

………......................................................................................................................................... 

 

Rodzaj upoważnienia do reprezentowania Wykonawcy/-ów …................................................ 

Numery do kontaktu z Wykonawcą: 

tel. Stacjonarny…..………………, tel. komórkowy.................................., fax…..…….…………. 

e- mail: ……………………………………………… 

 

 

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu 

  ul. Obrońców Stalingradu 66 

   45-512 Opole 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

1. Nawiązując do ogłoszonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie 
przetargu nieograniczonego, na wykonanie usługi polegającej na Wykonaniu dwóch 
(odrębnych) ekspertyz budowlanych w celu określenia stanu technicznego części 
fortów (Fort Prusy i Reduta Królicza z Korytarzem Cygaro) w obszarze Natura 2000 
Forty Nyskie. 
(nr sprawy: WOF.2610.17.2014) składam ofertę o treści odpowiadającej SIWZ za wykonanie 

zamówienia za następującą łączną ryczałtową kwotę brutto: kwota ..................... zł, 

(słownie:........................................... zł), 

2. Oświadczam, że wycenione zostały wszystkie elementy niezbędne do wykonania umowy. 

3. Akceptuję termin realizacji zamówienia, który upływa 28 listopada 2014 r., 

4. Akceptuję proponowane warunki płatności, w tym m.in.: 30 dniowy termin płatności od 

daty przedłożenia faktury/rachunku oraz fakt, iż podstawą wystawienia faktury/rachunku jest 

protokół odbioru przedmiotu zamówienia. 

5. Oświadczam, że załączony do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór umowy 

został przeze mnie zaakceptowany bez zastrzeżeń. 

6. Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego i akceptuję je bez zastrzeżeń. 

7. Oświadczam, że jestem związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania 

ofert, a w przypadku wyboru mojej oferty zobowiązuję się do zawarcia umowy w terminie i 

miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 

8. Wykonanie niżej wskazanych części zamówienia zostanie powierzone podwykonawcom: 

(jeżeli dotyczy): 



 
1) 

…………………………………………………………………………………...………………………. 

2) 

…………………………………………………………………………………………......................... 

9.Nazwy (firmy) podwykonawców, na których zasoby powołuję się na zasadach określonych 

w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału 

w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp: 

1)…………………………………………………………………………………………………….. 

2)…………………………………………………………………………………………………….. 

3)…………………………………………………………………………………………………….. 

10. Oświadczam, że niniejsza oferta zawiera na stronach nr od ……… do ……… informacje 

stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji/oferta nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa*. 

11.Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na 

poniższy adres: 

.................................................................................................................................................... 

12. Ofertę niniejszą składam/y na ………..kolejno ponumerowanych stronach. 

13. Integralnymi załącznikami niniejszej oferty zgodnie z wymaganiami zawartymi w SIWZ 

są: 

1) ............................................................................ 

2) ............................................................................ 

3) ............................................................................ 

4) ............................................................................ 

5) ............................................................................ 

6) ............................................................................ 

 

 

 

 

 

...................................... 

                   Podpis (-y) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Załącznik nr 3 do SIWZ  
 

 

Znak sprawy: WOF.2610.17.2014 

  

Wykonawca: 
 
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Wykonanie 
dwóch (odrębnych) ekspertyz budowlanych w celu określenia stanu technicznego 
części fortów (Fort Prusy i Reduta Królicza z Korytarzem Cygaro) w obszarze Natura 
2000 Forty Nyskie, oświadczam/-y*, że: 

1. Posiadam(y)* uprawnienia, wymagane przepisami prawa, do wykonywania 

działalności i czynności w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia. 

2. Posiadam(y)* niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem 

technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

3. Znajduję/Znajdujemy* się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej 

wykonanie zamówienia. 

 

-  a tym samym spełniam/-y* warunki udziału w postępowaniu o udzielenie  

     zamówienia publicznego określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia   

     2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z    

     późn. zm.). 

 
 
Miejscowość: .........................., dnia .................... r.    
 
 

 
                                       ......................................................... 

                                                            Podpis (-y) 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Załącznik nr 4 do SIWZ  

Znak sprawy: WOF.2610.17.2014 

  

Wykonawca: 

 
WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ  

W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego  
w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest usługa polegająca na 
Wykonaniu dwóch (odrębnych) ekspertyz budowlanych w celu określenia stanu 
technicznego części fortów (Fort Prusy i Reduta Królicza z Korytarzem Cygaro) w 
obszarze Natura 2000 Forty Nyskie, oświadczam(y)*, że niżej przedstawione osoby będą 
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia: 
 

 
 

Miejscowość: .........................., dnia .................... r.   

                                ...................................................... 

                                                                   Podpis(-y)  
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Załącznik nr 5 do SIWZ  
 

 
Znak sprawy: WOF.2610.17.2014 

 

Wykonawca: 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE  
O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 
                Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługę 
polegającą na Wykonaniu dwóch (odrębnych) ekspertyz budowlanych w celu 
określenia stanu technicznego części fortów (Fort Prusy i Reduta Królicza z 
Korytarzem Cygaro) w obszarze Natura 2000 Forty Nyskie, oświadczam/-y *, że brak jest 
podstaw do wykluczenia mnie/nas* z postępowania o udzielenie zamówienia w 
okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), a tym samym nie podlegam/-
y* wykluczeniu z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy. 
 
 
 
 
 
 
 
Miejscowość: .........................., dnia .................... r.   

 
 

                               ................................................ 
                                                                      Podpis(y) 

 
 
 
 
 
 
 
* niewłaściwe skreślić  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
      

Załącznik nr 6 do SIWZ 

 

Znak sprawy: WOF.2610.17.2014 
  

 
 

INFORMACJA Z ART.26 UST. 2D USTAWY PZP 
 
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługę polegającą 
na Wykonaniu dwóch (odrębnych) ekspertyz budowlanych w celu określenia stanu 
technicznego części fortów (Fort Prusy i Reduta Królicza z Korytarzem Cygaro) w 
obszarze Natura 2000 Forty Nyskie, oświadczam/-y*, że: 
- nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo 
zamówień publicznych *,( Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) 
- należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo 
zamówień publicznych* (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.). (W przypadku 
przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy 
Prawo zamówień publicznych,  Wykonawca składa wraz z ofertą listę podmiotów należących 
do grupy kapitałowej). 
 
 
 
 
Miejscowość…………….. dnia ………………….r. 
 

 
 

................................................ 
                                                               Podpis(y) 

  
 
 
 
 
 
 
 
* niewłaściwe skreślić  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Załącznik nr 7 do SIWZ  

 

 
 

UMOWA Nr ……………………………… 
 

zawarta w Opolu w dniu ........................................................... 2014 r. pomiędzy  
Skarbem Państwa - Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Opolu z siedzibą w Opolu 
przy ul. Obrońców Stalingradu 66, 45-512 Opole, NIP 7542954917, REGON 160221317, 
zwaną dalej Zamawiającym, którą reprezentuje:  
 
………………………………………………………………………………...……………...………….,  
a  
....................................................................................................................................................
.............., zwanym dalej Wykonawcą,  
zaś wspólnie zwanymi dalej „Stronami”. 
 
Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.) na usługę polegającą na 
Wykonaniu dwóch (odrębnych) ekspertyz budowlanych w celu określenia stanu 
technicznego części fortów (Fort Prusy i Reduta Królicza z Korytarzem Cygaro) w 
obszarze Natura 2000 Forty Nyskie. 
 

§ 1 
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie, zgodnie ze złożoną ofertą w 
postępowaniu przetargowym, usługi polegającej na Wykonaniu dwóch (odrębnych) 
ekspertyz budowlanych w celu określenia stanu technicznego części fortów (Fort 
Prusy i Reduta Królicza z Korytarzem Cygaro) w obszarze Natura 2000 Forty Nyskie 
2. Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia 
określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”. 
 

§ 2 
1. Termin wykonania przedmiotu umowy  upływa 28 listopada 2014 r., 
2. Przez wykonanie zamówienia rozumie się przedstawienie Zamawiającemu przedmiotu 
umowy, odnośnie którego zostanie sporządzony protokół odbioru podpisany przez obie 
strony bez zastrzeżeń. 
3. Datę wykonania zamówienia stanowi dzień podpisania protokołu odbioru, o którym mowa 
w § 3 ust. 5. 
4. Wykonawca jest zobowiązany stosować się do wytycznych i wskazówek Zamawiającego 
oraz udzielania wyjaśnień dotyczących realizacji przedmiotu umowy, na każde żądanie i w 
terminie wskazanym przez Zamawiającego.  
5. Wykonawca świadczy usługi osobiście, przy pomocy własnego personelu lub osób 
trzecich. W przypadku powierzenia wykonania całości bądź części przedmiotu zamówienia 
podwykonawcy, Wykonawca jest odpowiedzialny za jego działania lub zaniechania jak za 
własne. 
 
 

§ 3 
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Strony ustalają łączne wynagrodzenie w wysokości 

…….. zł brutto (słownie:………………………  złotych)*, 
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu 
umowy. 
3. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 nastąpi po wykonaniu zamówienia w 
formie przelewu na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę, w terminie do 30 dni 



 
kalendarzowych od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej 
faktury/rachunku na Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Opolu z siedzibą w Opolu 
45-512, ul. Obrońców Stalingradu 66, NIP 7542954917. 
4. Jako dzień zapłaty Strony ustalają dzień wydania dyspozycji przelewu z rachunku 
bankowego Zamawiającego. 
5.  Podstawą wystawienia faktury/rachunku jest podpisanie bez zastrzeżeń przez obie 
strony protokołu odbioru, stwierdzającego wykonanie zamówienia bez wad.  

 
§ 4 

1. Osobą upoważnioną ze strony Wykonawcy do podpisania protokołu odbioru jest  
……………………………. 
2. Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego dokonywania zmian i poprawek w 
przedmiocie zamówienia na etapie odbioru przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego - 
zmiany i poprawki zostaną naniesione przez Wykonawcę w terminie do 7 dni od daty 
przekazania informacji o zmianach i poprawkach. 
3. Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usunięcia wad w przedmiocie 
zamówienia zauważonych i zgłoszonych przez Zamawiającego w terminie jednego roku od 
protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia - wady, omyłki i błędy zostaną usunięte 
przez Wykonawcę w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty przekazania informacji o 
wadach, omyłkach lub błędach. Informacje o wystąpieniu wad, omyłek i błędów 
przekazywane będą Wykonawcy w formie pisemnej. W przypadku wysłania pisma faksem 
fakt ten niezwłocznie potwierdzony zostanie poprzez wysyłanie oryginału pisma listownie. 
Powyższy sposób korespondencji dotyczy również Wykonawcy. 
 
 

§ 5 
1. Na mocy niniejszej umowy, z chwilą odbioru i zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w § 
3 ust. 1, Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do przedmiotu 
umowy – „Dzieła”, na wszystkich polach eksploatacji, a w szczególności: 

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Dzieła - jakąkolwiek techniką, w tym techniką 
zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 

2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Dzieło utrwalono - 
wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, 

3) w zakresie rozpowszechniania Dzieła w sposób inny niż określony powyżej - 
publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i 
reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Dzieła w taki sposób, aby każdy mógł 
mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.  

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu zezwoleń do dokonywania wszelkich zmian i 
przeróbek Dzieła, w tym również do wykorzystania go w części lub całości oraz łączenia z 
innymi dziełami. 
3. Zamawiający ma prawo korzystać i rozpowszechniać Dzieło oraz jego opracowania bez 
oznaczania ich imieniem i nazwiskiem Wykonawcy.  
4. Zamawiający ma prawo zbyć nabyte prawa lub upoważnić osoby trzecie do korzystania z 
uzyskanych zezwoleń. 
5.  Przez zezwolenia, o których mowa powyżej, rozumie się zezwolenia udzielone wyłącznie 
Zamawiającemu. Zezwolenia te są nieodwołalne i nie są uzależnione od żadnych warunków 
oraz zostały udzielone bez prawa wypowiedzenia lub cofnięcia. 
6.  Przejście praw autorskich powoduje przejście na Zamawiającego własności każdego 
egzemplarza Dzieła.  
7. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 3 ust.1, obejmuje wynagrodzenie za wykonanie 
Dzieła, przeniesienie praw własności każdego egzemplarza Dzieła i praw autorskich do 
Dzieła na wszelkich polach eksploatacji oraz udzielenie wszelkich zezwoleń i upoważnień w 
zakresie określonym w umowie.  
8. Wykonawca oświadcza, że do realizacji przedmiotu umowy będzie wykorzystywał 
wyłącznie materiały, które są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności 



 
nie naruszają dóbr osobistych, majątkowych i osobistych praw autorskich, praw pokrewnych, 
praw do znaków towarowych lub wzorów użytkowych bądź innych praw własności 
przemysłowej, a także danych osobowych osób trzecich. Gdyby doszło do takich naruszeń, 
wyłączną odpowiedzialność względem osób, których prawa zostały naruszone, ponosi 
Wykonawca. 
 

§ 6 
1. W razie niewykonania przedmiotu umowy w terminach, o których mowa w § 2 ust. 1, 
Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 1 % kwot, o których 
mowa w § 3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki. 
2. W sytuacjach, o których mowa w ust. 1, Zamawiający może wyznaczyć Wykonawcy 
dodatkowy termin wykonania przedmiotu umowy. Wyznaczając dodatkowy termin 
Zamawiający zachowuje prawo do kary umownej za nieterminowe wykonanie przedmiotu 
umowy. 
3. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy w terminach, 
o których mowa w § 2 ust. 1 umowy Zamawiający może wypowiedzieć umowę ze skutkiem 
natychmiastowym i żądać zapłaty kary umownej w wysokości 10 % kwoty wynagrodzenia 
brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1.  
4. Niezależnie od roszczeń, o których mowa powyżej, Zamawiający może dochodzić od 
Wykonawcy naprawienia szkody, tj. dochodzenia odszkodowania przewyższającego karę 
umowną na zasadach ogólnych. 
5. Wykonawca oświadcza, iż wyraża zgodę na potrącenie z należnego wynagrodzenia kar 
umownych, naliczonych zgodnie z ust. 1 i 2. 

 
§ 7 

1. Dopuszcza się możliwość zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy – zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy – Prawo 
zamówień publicznych, w zakresie zmiany osób wykonujących zamówienie – w sytuacji 
kiedy zmiana ta będzie spowodowana przyczynami losowymi, niezależnymi od Wykonawcy, 
a leżącymi po stronie tych osób. Osoby zastępujące osoby wskazane w ofercie przetargowej 
muszą spełniać wymagania zawarte w SIWZ. Zmiana osób wykonujących zamówienie 
będzie możliwa wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego. 
2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach. W tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 
należnego z tytułu wykonania części umowy. 
 

§ 8 
1. Wykonawca zobowiązany jest w każdym przypadku działać bezstronnie z należytą 
starannością. 
2. Strony ustalają, że odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w związku z 
nieprawidłowym wykonywaniem przedmiotu umowy ponosi Wykonawca. 

 
§ 9 

1. Strony deklarują, że dążyć będą do rozwiązywania sporów powstałych na tle 
wykonywania umowy w sposób polubowny. W braku porozumienia spory powstałe w 
związku z realizacją umowy będą rozpoznawane przez sąd właściwy miejscowo ze względu 
na siedzibę Zamawiającego.  
2. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: jeden dla Wykonawcy, a 
dwa dla Zamawiającego.  
3. Zmiany umowy dopuszczalne w granicach unormowań ustawy Prawo zamówień 
publicznych wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy 
Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.  



 
 

§ 10 
Integralne części niniejszej umowy stanowią następujące dokumenty, które będą 
odczytywane jako jej części: 
a) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (wraz z załącznikami), 
b) Oferta złożona przez Wykonawcę. 

 
§ 11 

Zamówienie prowadzone jest w ramach realizacji projektu pn. Opracowanie planów zadań 
ochronnych dla opolskich obszarów Natura 2000, monitoring, ochrona siedlisk i gatunków 
dofinansowanego przez Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 
2009-2014 (MF EOG), w ramach Programu Operacyjnego PL02 „Ochrona różnorodności 
biologicznej i ekosystemów”. 
 
 
 
 
 
    ……………………..      ………………………                                                                           
       ZAMAWIAJĄCY                                                                            WYKONAWCA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


