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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
na usługę polegającą na wykonaniu dwóch ekspertyz w ramach zadania pn. Określenie
stanu zachowania kumaka górskiego (Bombina variegata) w obszarze Natura 2000
Góry Opawskie PLH160007 i obszarze Natura 2000 Ostoja Sławniowicko-Burgrabicka
PLH160004.
Zamówienie sfinansowane jest przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w ramach programu priorytetowego „Wsparcie realizacji Polityki Ekologicznej
Państwa przez Ministra Środowiska” Część 4) Wspieranie systemu ocen oddziaływania na
środowisko i obszarów Natura 2000 na lata 2013-2014.
Specyfikację opracowała Komisja Przetargowa w składzie:
Małgorzata Pach - Przewodniczący Komisji

Marta Kulon - Sekretarz Komisji
Andrzej Meryk - Członek Komisji
Adam Kuńka - Członek Komisji

Zatwierdzam: Alicja Majewska – Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu

Opole, 2014-06-

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu dwóch ekspertyz w ramach
zadania pn. pn. Określenie stanu zachowania kumaka górskiego (Bombina variegata) w
obszarze Natura 2000 Góry Opawskie PLH160007 i obszarze Natura 2000 Ostoja
Sławniowicko-Burgrabicka PLH160004.
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 ekspertyz w ramach zadania pn. Określenie stanu
zachowania kumaka górskiego (Bombina variegata) w obszarze Natura 2000 Góry
Opawskie PLH160007 i obszarze Natura 2000 Ostoja Sławniowicko-Burgrabicka
PLH160004.
2. Zamówienie sfinansowane jest przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego „Wsparcie realizacji Polityki
Ekologicznej Państwa przez Ministra Środowiska” Część 4) Wspieranie systemu ocen
oddziaływania na środowisko i obszarów Natura 2000 na lata 2013-2014.
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 ekspertyz w ramach
zadania pn. Określenie stanu zachowania kumaka górskiego (Bombina variegata) w
obszarze Natura 2000 Góry Opawskie PLH160007 i obszarze Natura 2000 Ostoja
Sławniowicko-Burgrabicka PLH160004.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.
3. Znak sprawy postępowania nadany przez Zamawiającego: WOF.2610.16.2014
4. Wspólny słownik zamówień ( CPV) - Przedmiotem zamówienia są usługi oznaczone
kodami CPV:
90710000-7 – zarządzanie środowiskiem naturalnym
90712400-5 - usługi planowania strategii zarządzania zasobami naturalnymi
lub ich ochrony
90711500-9 - Monitoring środowiska naturalnego inny niż dotyczący branży budowlanej
III. Termin realizacji zamówienia:
Termin wykonania: 31 sierpnia 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 uzna za spełniony warunek
posiadania wiedzy i doświadczenia w przypadku gdy Wykonawca wykaże, iż w okresie
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych
lub ciągłych również wykonuje, co najmniej jedną usługę odpowiadającą swoim rodzajem
usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia. Zamawiający uzna, iż warunek został
spełniony w przypadku wykazania się co najmniej jedną usługą wykonania planu ochrony
lub planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 albo inwentaryzacji przyrodniczej
siedlisk lub gatunków Natura 2000 na potrzeby sporządzenia planu ochrony lub planu
zadań ochronnych obszaru Natura 2000 albo monitoringu siedlisk i gatunków Natura
2000;
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 ekspertem przyrodnikiem herpetologiem.
Za eksperta herpetologa Zamawiający uzna osobę posiadającą wykształcenie wyższe i
doświadczenie w dziedzinie herpetologii rozumiane jako posiadanie w dorobku min. 1
publikacji dot. płazów oraz udział w:
a) inwentaryzacjach gatunków płazów, lub
b) badaniach gatunków płazów, lub
c) planowaniu ochrony gatunków płazów, lub
d) monitoringu gatunków płazów.
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku
w tym zakresie.
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 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. Uwaga: podanie wartości
ww. świadczeń nie jest warunkiem koniecznym.
Dowodami, o których mowa powyżej, są:
a) 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 wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu albo ofert;
b) oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym
charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w
lit. a.
3) zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 5 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 6 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 7 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
pocztą elektroniczną na adres: 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 usługi polegającej na wykonaniu dwóch
ekspertyz w ramach zadania pn. „Określenie stanu zachowania kumaka górskiego
(Bombina variegata) w obszarze Natura 2000 Góry Opawskie PLH160007 i obszarze
Natura 2000 Ostoja Sławniowicko-Burgrabicka PLH160004”.
znak sprawy: WOF.2610.16.2014,
Nie otwierać przed dniem 3 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 3 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 3 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) w rozbiciu na ceny brutto za wykonanie
ekspertyzy w każdym z obszarów Natura 2000, oraz łączną cenę brutto, która stanowi
sumę cen za wykonanie ekspertyz w każdym z obszarów Natura 2000. 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
Pi
Cn
Cb
100p

to numer oferty,
to liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie,
najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych,
cena oferty rozpatrywanej.
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 8 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 wykonanych usług;
5. Załącznik nr 5 do SIWZ – Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia;
6. Załącznik nr 6 do SIWZ – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania;
7. Załącznik nr 7 do SIWZ – Oświadczenie o grupie kapitałowej;
8. Załącznik nr 8 do SIWZ - Wzór umowy.

Załącznik nr 1 do SIWZ

Znak sprawy: WOF.2610.16.2014
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dwóch ekspertyz w ramach zadania pn.
„Określenie stanu zachowania kumaka górskiego (Bombina variegata) w
obszarze Natura 2000 Góry Opawskie PLH160007 i obszarze Natura 2000 Ostoja
Sławniowicko-Burgrabicka PLH160004.”
2. Ocena, o której mowa w pkt 1, przeprowadzona będzie zgodnie z metodyką
monitoringu siedlisk przyrodniczych i gatunków, opracowaną przez GIOŚ i dostępną
pod
adresem:
http://www.gios.gov.pl/artykuly/159/Publikacje-dot-monitoringuprzyrody.
3. Ocenę, o której mowa w pkt 1, należy przeprowadzić w obrębie dotychczas
zidentyfikowanych siedlisk i stanowisk gatunku, jak również w potencjalnych
miejscach jego występowania w obszarach objętych zamówieniem.
4. Wyniki oceny, o której mowa w pkt 1 (odrębnie dla każdego z obszarów Natura
2000) należy przekazać w formie opracowań, składających się z:
a. opisu przyjętej metodyki,
b. składu zespołu prowadzącego ocenę,
c. kart obserwacji gatunku, zgodnych z metodyką monitoringu,
d. oceny stanu ochrony gatunku w obszarach Natura 2000, zgodnie z poniższym
zestawieniem:
Tabela. Ocena stanu ochrony gatunku… w obszarze……
Stan ochrony gatunku …. w obszarze……
Lp

Nazwa

Gatunek

Kod
Natura

Stanowisko

A

Parametr
stanu

Stan
populacji

X

Stan
siedliska

Wskaźnik

Ocena
stanu
ochrony na
podstawie
dostępnych
danych wg
skali FV, UI,
1)
U2, XX

Ocena
stanu
ochrony
po
weryfikac
ji wg skali
FV, UI,
1)
U2, XX

Ocena
stanu
ochrony
stanowiska
wg skali
FV,U1, U2,
1)
XX

Ogólna
ocena
stanu
ochrony
siedliska/
gatunku
wg skali
FV, UI,
1)
U2, XX

Uwagi

Perspektywy
ochrony
Gatunek

B

Stan
populacji

X

Stan
siedliska

Perspektywy
ochrony
Gatunek

C

Stan
populacji

X

Stan
siedliska

Perspektywy
ochrony
1)

według rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2010 w sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych
dla obszaru Natura 2000 (Dz. U. Nr 34, poz. 186, z późn. zm).

5. Dodatkowo do opracowania, o którym mowa w pkt 4 dołączona zostanie baza danych
przestrzennych (oddzielnie dla każdego z obszarów Natura 2000) w wersji
elektronicznej (na płycie CD lub DVD opisanej w sposób określony w pkt 6), w formie
wektorowych warstw informacyjnych lokalizacji miejsc prowadzenia monitoringu
siedlisk gatunku (format shapefile, PL – 1992), wykonanych w Standardzie Danych
GIS w ochronie przyrody 3.03.01, z uwzględnieniem podręcznika użytkownika PIK
„Platforma Informacyjno – Komunikacyjna jako narzędzie wspomagające tworzenie
planów zadań ochronnych dla obszarów NATURA 2000 wersja 2012.1.” dostępnych
na
stronie
internetowej
http://www.gdos.gov.pl/ProjectCategories/viewProject/8/2/0/71/Materialy_do_pobrani
a (pliki tabel *obse.dbf, *wska.dbf).
6. Wyniki, o których mowa w pkt 4 (za wyjątkiem bazy danych), należy przekazać
Zamawiającemu w wersji papierowej (wydruk - należy spiąć w sposób trwały oraz
czytelnie opisać) – w dwóch egzemplarzach, oraz w wersji elektronicznej na płycie
CD lub DVD w trwałym opakowaniu (indywidualnym standardowym pudełku),
opisanym w sposób trwały na froncie opakowania oraz bezpośrednio na płycie,
również w dwóch egzemplarzach.
7. Na stronie tytułowej opracowania, o którym mowa w pkt 4, należy umieścić logotypy
programu priorytetowego „Wsparcie realizacji Polityki Ekologicznej Państwa przez
Ministra Środowiska” Część 4) Wspieranie systemu ocen oddziaływania na
środowisko i obszarów Natura 2000”, Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska,

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z napisem
„Sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej” oraz Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu według wzorów przekazanych Wykonawcy przez Zamawiającego. Opracowanie, o
którym mowa w pkt 4, należy przekazać w formie określonej w „Wytycznych
dla autorów publikacji”.
8. Zamawiający, niezwłocznie po podpisaniu umowy, przekaże Wykonawcy:
a. dane przyrodnicze dotyczące kumaka górskiego w obszarach Natura 2000
objętych zamówieniem, w tym dane przestrzenne będące w posiadaniu
Zamawiającego,
b. logotypy programu priorytetowego „Wsparcie realizacji Polityki Ekologicznej
Państwa przez Ministra Środowiska” Część 4) Wspieranie systemu ocen
oddziaływania na środowisko i obszarów Natura 2000”, Generalnej Dyrekcji Ochrony
Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu,
c. ,,Wytyczne dla autorów publikacji”.
9. Wyniki ekspertyz zostaną wykorzystane min. podczas prowadzonych przez
RDOŚ w Opolu postępowań dotyczących oceny planowanych przedsięwzięć na
gatunek będący przedmiotem ochrony w obszarach Natura 2000 - Góry
Opawskie i Ostoja Sławniowicko-Burgrabicka.

Załącznik nr 2 do SIWZ

Znak sprawy: WOF.2610.16.2014

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
ekspertyz w ramach zadania pn. Określenie stanu zachowania kumaka górskiego
(Bombina variegata) w obszarze Natura 2000 Góry Opawskie PLH160007 i obszarze
Natura
2000
Ostoja
Sławniowicko-Burgrabicka
PLH160004
(nr
sprawy:
WOF.2610.16.2014) składam ofertę o treści odpowiadającej SIWZ na wykonanie:
1) ekspertyzy pn. ,,Określenie stanu zachowania kumaka górskiego (Bombina
variegata) w obszarze Natura 2000 Góry Opawskie PLH160007” za następującą
łączną
ryczałtową
kwotę
brutto:
kwota
.....................
zł,
(słownie:........................................... zł),
2) ekspertyzy pn. ,,Określenie stanu zachowania kumaka górskiego (Bombina
variegata) w obszarze Natura 2000 Ostoja Sławniowicko-Burgrabicka PLH160004”
za następującą łączną ryczałtową kwotę brutto: kwota ..................... zł,
(słownie:........................................... zł),
co łącznie stanowi kwotę brutto (suma cen za 2 ekspertyzy): kwota .....................
zł, (słownie:................................. zł).
2. Oświadczam, że wycenione zostały wszystkie elementy niezbędne do wykonania umowy.
3. Akceptuję termin realizacji: 31 sierpnia 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.2610.16.2014
Wykonawca:
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługę
polegającej na wykonaniu dwóch ekspertyz w ramach zadania pn. Określenie stanu
zachowania kumaka górskiego (Bombina variegata) w obszarze Natura 2000 Góry
Opawskie PLH160007 i obszarze Natura 2000 Ostoja Sławniowicko-Burgrabicka
PLH160004, 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.2610.16.2014
Wykonawca:
WYKAZ WYKONANYCH (WYKONYWANYCH) USŁUG
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługę polegającą
na wykonaniu dwóch ekspertyz w ramach zadania pn. Określeniu stanu zachowania
kumaka górskiego w obszarze Natura 2000 Góry Opawskie PLH160007 i obszarze
Natura 2000 Ostoja Sławniowicko-Burgrabicka PLH160004,
oświadczam(y)*, że
wykonałem (liśmy)* /wykonuję(jemy) niżej wymienione usługi:
Lp.

Przedmiot usługi

Odbiorca usługi

Daty
wykonania

Wartość usługi
(podanie wartości
usługi nie jest
warunkiem
koniecznym)

Do wykazu należy załączyć dowody czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie:
a) 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;
b) oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w
stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w lit. a.

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

.....................................................
Podpis(-y)
* niewłaściwe skreślić

Załącznik nr 5 do SIWZ

Znak sprawy: WOF.2610.16.2014
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 ekspertyz w ramach zadania pn. Określenie stanu zachowania kumaka
górskiego w obszarze Natura 2000 Góry Opawskie PLH160007 i obszarze Natura 2000
Ostoja Sławniowicko-Burgrabicka PLH160004,
oświadczam(y)*, że niżej przedstawione osoby będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia:
Doświadczenie

Lp

Imię i
nazwisko

Publikacje

Udział w
inwentaryzacjach,
badaniach,
monitoringach,
planowaniu ochrony

1.

Wykształcenie

Informacja
o podstawie do
dysponowania
osobą

Zakres
wykonywanych
czynności

Ekspert
herpetolog

Miejscowość: .........................., dnia .................... r.
......................................................
Podpis(-y)

* niewłaściwe skreślić

Załącznik nr 6 do SIWZ

Znak sprawy: WOF.2610.16.2014
Wykonawca:
OŚWIADCZENIE
O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługę
polegającą na wykonaniu dwóch ekspertyz w ramach zadania pn. Określenie stanu
zachowania kumaka górskiego (Bombina variegata) w obszarze Natura 2000 Góry
Opawskie PLH160007 i obszarze Natura 2000 Ostoja Sławniowicko-Burgrabicka
PLH160004, 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 7 do SIWZ

Znak sprawy: WOF.2610.16.2014

INFORMACJA Z ART.26 UST. 2D USTAWY PZP
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługę polegającą
na wykonaniu dwóch ekspertyz w ramach zadania pn. Określenie stanu zachowania
kumaka górskiego w obszarze Natura 2000 Góry Opawskie PLH160007 i obszarze
Natura 2000 Ostoja Sławniowicko-Burgrabicka PLH160004, 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

