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Zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach projektu Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, nr. POIS.02.04.00-00-0006/17 pn. 
„FlorIntegral – zintegrowana ochrona in situ i ex situ rzadkich, zagrożonych i priorytetowych 
gatunków flory na terenie Polski” 

 
Działanie:  2.4 ochrona przyrody i edukacja ekologiczna 
Typ projektu: 2.4.1. ochrona in situ lub ex situ zagrożonych gatunków i siedlisk 

przyrodniczych 
 
Podtyp: Działania o charakterze dobrych praktyk, związane z ochroną zagrożonych 

gatunków i siedlisk przyrodniczych 
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do postępowania o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

 
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

 
o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych  
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych  
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) na: 

 

Usługi środowiska naturalnego - Restytucja gatunku  
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1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:  
1.1. Informacje o Zamawiającym: 

Nazwa: Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny - Centrum Zachowania 
Różnorodności Biologicznej w Powsinie  
Adres: ul. Prawdziwka 2 
02-973 Warszawa 
Tel.: +48 22 754 26 10 
Pon.-Pt. godz. 7:30:15:30 
NIP: 5251575083  
REGON: 000325713 
Strona internetowa: www.ogrod-powsin.pl 
Ogłoszenia i komunikaty dotyczące zamówień publicznych znajdują się na stronie 
internetowej Zamawiającego pod adresem www.ogrod-powsin.pl  

1.2. Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami: 
Ze strony Zamawiającego osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami 
jest pan Maciej Jabłoński m.jablonski@obpan.pl  

 
 

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 
2.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie 

przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – 
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), nazywanej 
w dalszej części „ustawą Pzp”. 

2.2. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej oraz wywieszone w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie 
Zamawiającego i umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem 
www.ogrod-powsin.pl                  

2.3. Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości wyższej 
niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 pkt. 8 ustawy Pzp. 

2.4. W postępowaniu stosuje się  rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. 
w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz.1126) 

 
 

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 
3.1. Przedmiotem zamówienia są  „Usługi środowiska naturalnego - restytucja gatunku 

selery błotne Apium repens w ramach projektu „FlorIntegral - zintegrowana ochrona 
in situ i ex situ rzadkich, zagrożonych i priorytetowych gatunków flory na terenie 
Polski” finansowane ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 
na lata 2014-2020 (nr umowy POIS.02.04.00-00-0006/17) 

W  zakres przedmiotu zamówienia wchodzą trzy zadania:  
Zadanie 1. Restytucja gatunku selery błotne Apium repens na obszarze NATURA2000 
Pojezierze Gnieźnieńskie  

Zadanie 1.A. Wzmocnienie populacji selerów błotnych na obszarze NATURA2000 
Pojezierze Gnieźnieńskie w obrębie stanowisk Anastazewo i Polanowo 

Zadanie 1.B. Poprawa stanu siedliska selerów błotnych w obrębie stanowisk: 
Anastazewo, Polanowo, Bieślin, Giewartów, Kochowo, Ostrowo, Zieleń, 
Skubarczewo 

 

http://www.ogrod-powsin.pl/
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Zadanie 2. Restytucja gatunku selery błotne Apium repens na obszarze NATURA2000 
Ujście Odry i Zalew Szczeciński i Ostoja Przemęcka 

Zadanie 2.A. Odtworzenie historycznego stanowiska w Troszynie 
Zadanie 2.B. Poprawa stanu siedliska selerów błotnych w obrębie stanowisk: Troszyn, 

Brenno – Ostrowo i Osłonin 
 
Zadanie 3. Restytucja selerów błotnych Apium repens na stanowisku Szreniawa  

Zadanie 3.A. Wzmocnienie populacji selerów błotnych na stanowisku Szreniawa 
Zadanie 3.B. Poprawa stanu siedliska selerów błotnych w obrębie stanowiska Szreniawa 

 
3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz szczegółowe warunki i zasady 

realizacji zamówienia określone są w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym 
Załącznik nr 1 do SIWZ i we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 8 do SIWZ. 

3.3. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku 
Zamówień (CPV): 
Kod główny: 90720000-0 - Ochrona środowiska 
Kody dodatkowe:  
90721700-4 Usługi ochrony gatunków zagrożonych 
77310000-6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych 
 

3.4. Informacje dodatkowe 
3.4.1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamówienie udzielane jest 

w częściach, niniejsza część Zamówienia jest o wartości poniżej 144.000,00 EURO. 
3.4.2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 
3.4.3. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 

pkt 6 ustawy Pzp. 
3.4.4. 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.  Jeżeli dniem publikacji ogłoszenia będzie sobota lub dzień 
wolny od pracy, wówczas jako kurs przeliczeniowy waluty Zamawiający przyjmie 
średni kurs Narodowego Banku Polskiego z pierwszego dnia roboczego po dniu 
publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

3.4.5. Wykonawca może powierzyć realizację części przedmiotu zamówienia 
podwykonawcom. W przypadku zamiaru wykonywania przedmiotu zamówienia z 
udziałem podwykonawców wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej 
ofercie: części zamówienia (zadań), których wykonanie zamierza powierzyć 
podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. Wskazanie takie 
należy umieścić w ofercie. W przypadku braku wskazania w ofercie podwykonawstwa 
wykonawca będzie mógł wprowadzić podwykonawcę wyłącznie na warunkach 
określonych w Umowie.  

3.4.6. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 
3.4.7. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.  
3.4.8. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zaliczki na poczet wykonania 

zamówienia. 
3.4.9. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z  

zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy Pzp. 
3.4.10. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 
3.4.11. Zamówienie jest współfinansowane ze środków UE  Zamawiający na podstawie art. 

93 ust. 1a ustawy Pzp może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, 
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jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej,    które zamawiający zamierzał 
przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu 
przyznane. 

3.4.12. Zgodnie z dyspozycją art. 29 ust. 3 a ustawy Pzp Zamawiający wymagana zatrudnienia 
przez wykonawcę lub podwykonawcę  na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 
22 § 1 ustawy  z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (t. j. Dz.U. z 2018 r. poz.108, 
ze zm.) osób wykonujących takie czynności w zakresie realizacji zamówienia jak: 
koszenie, ręczne usuwanie krzewów, karczowanie, usuwanie biomasy. 

3.4.12.1. W okresie  realizacji przedmiotu zamówienia  osoby te  powinny być zatrudnione 
przez Wykonawcę lub Podwykonawcę  na okres nie krótszy niż czas niezbędny 
do wykonania danych czynności. Powyższy wymóg nie dotyczy składających 
ofertę osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w zakresie w 
jakim będą wykonywać osobiście ww. czynności oraz wspólników spółek 
osobowych, którzy będą osobiście wykonywać te czynności na rzecz spółki.  

3.4.12.2. W  trakcie  realizacji  zamówienia  zamawiający  uprawniony  jest  do  
wykonywania  czynności  kontrolnych wobec  wykonawcy  odnośnie  spełniania  
przez  wykonawcę  lub  podwykonawcę  wymogu  zatrudnienia  na podstawie 
umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 3.4.12. czynności. 
Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

3.4.12.2.1. żądania złożenia oświadczeń w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów 
i dokonywania ich oceny,  

3.4.12.2.2. żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania 
ww. wymogów,  

3.4.12.2.3. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.  
3.4.12.3. W  trakcie  realizacji  zamówienia  na  każde  wezwanie  zamawiającego  w  

wyznaczonym  w  tym  wezwaniu terminie  wykonawca  przedłoży  
zamawiającemu  oświadczenie o spełnieniu wymogu zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących 
wymagane czynności w trakcie realizacji zamówienia. 

3.4.12.4. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia 
na podstawie umowy o pracę  osób  wykonujących  wskazane  w  punkcie  
3.4.12. czynności  zamawiający  przewiduje  sankcję  w  postaci obowiązku 
zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w  umowie. 
Niezłożenie  przez  wykonawcę  w  wyznaczonym  przez zamawiającego terminie 
żądanych przez zamawiającego oświadczeń w celu potwierdzenia spełnienia 
przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 
o pracę traktowane będzie jako  niespełnienie  przez  wykonawcę  lub  
podwykonawcę  wymogu  zatrudnienia  na  podstawie  umowy  o pracę osób 
wykonujących wskazane w punkcie 3.4.12. czynności.   

3.4.12.5. W  przypadku  uzasadnionych  wątpliwości  co  do  przestrzegania  prawa  pracy  
przez  wykonawcę  lub podwykonawcę,  zamawiający  może  zwrócić  się  o  
przeprowadzenie  kontroli  przez  Państwową  Inspekcję Pracy. 

 
4. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, W TYM PODSTAWY WYKLUCZENIA, O 

KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST. 5 USTAWY PZP  
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają 
wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, tj.: 

4.1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 
24 ust. 1 i  art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp 
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4.2. spełniają warunki udziału w niniejszym postępowaniu określone przez 
Zamawiającego na podstawie  art. 22 ust. 1b ustawy Pzp, dotyczące: 

4.2.1. zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający uzna, iż warunek został 
spełniony, w przypadku wykazania się przez Wykonawcę, że spełnia wszystkie 
poniższe warunki w zakresie technicznej i zawodowej zdolności do realizacji Zadań 1,   
2 i 3: 

4.2.1.1. Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a 
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał 
należycie, w ramach jednej lub kilku umów, co najmniej: 

4.2.1.1.1. Jedno  działanie ochronne dla siedliska przyrodniczego o kodzie 3130 lub o kodzie 
3270, lub dla  stanowiska selerów błotnych (bez względu na rodzaj fitocenozy), 
obejmujące poprawę stanu i jego ocenę. Jako działanie ochronne należy 
rozumieć: w przypadku siedlisk 3130, 3270 - czynności wykonane w sposób i w 
zakresie zgodnym z zaleceniami „Poradników Ochrony Siedlisk i Gatunków 
NATURA 2000: tom 2” – rozdział 3130  (brzegi lub osuszone dna zbiorników 
wodnych ze zbiorowiskami z Littorelletea, Isoëto–Nanojuncetea), rozdział 3270 
(zalewane muliste brzegi rzek), natomiast w przypadku stanowiska selerów 
błotnych – czynności wykonane w sposób i w zakresie zgodnym z zaleceniami 
„Poradników Ochrony Siedlisk i Gatunków NATURA 2000: tom 9”, rozdział 1614 - 
Selery błotne, pęczyna błotna. Jako ocenę stanu rozumie się czynności zgodne z 
metodyką opisaną: w przypadku siedlisk 3130, 3270  -  w podręczniku „Monitoring 
siedlisk przyrodniczych Przewodnik metodyczny cz. IV, opracowanie zbiorowe 
pod redakcją Wojciecha Mroza BIBLIOTEKA MONITORINGU ŚRODOWISKA 
Warszawa 2015”, rozdział 3130  (brzegi lub osuszone dna zbiorników wodnych ze 
zbiorowiskami z Littorelletea, Isoëto–Nanojuncetea), rozdział 3270 (zalewane 
muliste brzegi rzek),  natomiast w przypadku stanowiska selerów błotnych –w 
opracowaniu: „Perzanowska J. (red.) 2012. Monitoring gatunków roślin. 
Przewodnik metodyczny. Część II. GIOŚ” – rozdział: 1614 – Selery błotne Apium 
repens.  

4.2.1.1.2. jedno działanie w zakresie  czynnej ochrony dowolnego, prawnie chronionego 
gatunku rośliny naczyniowej, lub odpowiadającą takiemu działaniu, co do zakresu i 
metod, pracę badawczą, obejmujące zarówno etap ex situ jak i wsiedlenie 
wyprowadzonych w warunkach ex situ okazów roślin chronionych na siedliska 
przyrodnicze.  
Jako działanie w zakresie czynnej ochrony dowolnego, prawnie chronionego 
gatunku rośliny naczyniowej należy rozumieć pełny zakres czynności 
zapoczątkowany zbiorem nasion lub ramet w terenie przedmiotowej ochrony, 
poprzez wyhodowanie z tych nasion lub ramet roślin potomnych w kontrolowanych 
warunkach, po wsiedlenie potomnych roślin dla wzmocnienia macierzystej 
populacji.   
Jako pracę badawczą należy rozumieć: realizację badań podstawowych, badań 
stosowanych, prac badawczo-rozwojowych w rozumieniu Ustawy z dnia 30 
kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 87), 
która w  części diagnostycznej obejmowała zakres informacji odpowiadający 
opracowaniom wykonywanym dla potrzeb monitoringu przyrody w ramach 
państwowego monitoringu środowiska. 

4.2.1.2. Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował na czas realizacji zamówienia 
osobami: 

4.2.1.2.1. co najmniej jedną osobą, posiadającą praktyczne doświadczenie - tj. osobą, która 
w okresie ostatnich 5 lat wykonała, co najmniej jedną pracę w zakresie zbioru 
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materiału dowolnego gatunku rośliny w postaci ramet z przeznaczeniem do 
namnożenia  

4.2.1.2.2. osobą, która będzie kierownikiem realizacji zadań nr 1, 2 i 3, oraz posiada 
wykształcenie, co najmniej magisterskie lub równoważne w zakresie nauk 
przyrodniczych lub biologicznych o specjalizacji botanicznej, środowiskowej lub 
ogólnej, lub wykształcenie w zakresie nauk ogrodniczych. 

4.2.1.2.3. osobą będącą autorem lub współautorem inwentaryzacji siedlisk przyrodniczych, 
przeprowadzonej w ramach pracy badawczej. Definicję pracy badawczej zawarto 
w pkt 4.2.1.1.2.   

4.2.1.2.4. osobą będącą autorem lub współautorem oceny stanu populacji zagrożonego lub 
chronionego gatunku rośliny naczyniowej przeprowadzonej w ramach pracy 
badawczej lub działania ochronnego. Definicję pracy badawczej i działania 
ochronnego zawarto w pkt 4.2.1.1.2. 

 
Warunki określone w pkt od 4.2.1.2.1. do 4.2.1.2.4 może spełniać jedna osoba 
lub kilka osób łącznie. 
 

4.2.1.3. Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował na czas realizacji zamówienia 
zapleczem technicznym niezbędnym do wyprowadzenia roślin selerów błotnych z 
ramet, dalszego namnażania w warunkach ex situ jak i adaptacji młodych roślin w 
kontrolowanych warunkach do warunków zewnętrznych. Oznacza to, że 
dysponuje on lub będzie dysponował na czas realizacji zamówienia, co najmniej:  

4.2.1.3.1. wydzielonym pomieszczeniem lub wydzielonym terenem  do prowadzenia 
czynności związanych z przygotowaniem do rozmnażania roślin z ramet 
pozyskanych z warunków naturalnych, zapewniającym zachowanie integralności 
materiału roślinnego, tj. uniemożliwiającym ryzyko wprowadzenia innego niż 
przedmiotowy gatunek oraz uniemożliwiającym ryzyko wprowadzenia innych niż 
typowane do restytucji okazów przedmiotowego gatunku;  ponadto wydzielone 
pomieszczenie lub wydzielony teren powinien spełniać warunki umożliwiające 
umieszczenie pozyskanych ramet przedmiotowego gatunku w odpowiednich 
pojemnikach wypełnionych podłożem o właściwościach optymalnych dla wzrostu 
selerów błotnych oraz do przygotowania namnożonych roślin do wprowadzenia 
na stanowiska naturalne. Parametry pojemników oraz parametry podłoża powinny 
być opisane we wstępnym raporcie merytorycznym, o którym mowa w pkt. II 
Załącznika nr 1 do SIWZ, 

4.2.1.3.2. wydzielonym terenem z rozsadnikami lub inspektami, które będą posiadały stały 
dostęp wody dla zapewnienia optymalnych warunków wzrostu i aklimatyzacji dla 
uprawianych roślin przedmiotowego gatunku.   

4.3. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania uznać, że wykonawca nie 
posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub 
zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może 
mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 

4.4. Obligatoryjne przesłanki wykluczenia Wykonawcy określono w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 
ustawy Pzp. 

4.5. Stosownie do treści art. 24 ust. 5 pkt 1, i 8 ustawy Pzp, Zamawiający wykluczy 
z postępowania Wykonawcę: 

4.5.1. w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w 
postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez 
likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 
1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 

https://sip.lex.pl/#/dokument/18208902%23art(332)ust(1)
https://sip.lex.pl/#/dokument/18208902%23art(332)ust(1)
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1508, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po 
ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem 
sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku 
upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 
ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 2344 , z 
późn. zm.);  

4.5.2. który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za 
pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa 
w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych 
podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z 
odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych 
należności. 

4.6. Wykluczenie Wykonawcy następuje w przypadkach i terminach, o których mowa w 
art. 24 ust. 7 ustawy Pzp. 

4.7. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 
16- 20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1, 8 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że 
podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w 
szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub 
przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub 
naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z 
organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych 
i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub 
przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. 
Regulacji, o której mowa w zdaniu pierwszym nie stosuje się, jeżeli wobec 
Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem 
sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym 
wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 

4.8. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę  
i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna przedstawione dowody za 
wystarczające.   

4.9. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w 
postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnej części 
zamówienia, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych 
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków 
prawnych.   

4.10. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, 
określonych w art. 22 a ust. 1 ustawy Pzp musi udowodnić Zamawiającemu, że 
realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w 
szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, z którego będzie 
wynikać: 

4.10.1. jaki jest zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,  
4.10.2. sposób wykorzystania tych zasobów przez Wykonawcę przy wykonywaniu 

zamówienia,  
4.10.3. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia,  
4.10.4. czy podmiot, na którego zdolnościach Wykonawca polega w odniesieniu do 

warunków udziału w postępowaniu, dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 
zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności 
dotyczą.  

https://sip.lex.pl/#/dokument/17021464%23art(366)ust(1)
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4.11. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności 
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na 
wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz 
zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których 
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1, 8 ustawy Pzp.  

4.12. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli 
podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

4.13. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, o którym mowa w ust. 4.10, nie 
potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub 
zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby 
wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: 

4.13.1. zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub zobowiązał się do 
osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże wymagane 
zdolności techniczne lub zawodowe    

4.13.2. w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, warunki 
określone w pkt 4.2., winien spełniać jeden Wykonawca lub wszyscy Wykonawcy 
wspólnie. Brak podstaw do wykluczenia, o których mowa w pkt 4.4., 4.5. powinien 
zachodzić względem każdego z Wykonawców oddzielnie. 

4.14. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na 
podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych przez Wykonawcę.   Nie złożenie 
oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków, skutkuje 
wykluczeniem Wykonawcy z udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 
ustawy Pzp. 

4.15. Na podstawie art. 36b ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający żąda wskazania przez 
wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć 
podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. 

4.16. Wykonawca jest obowiązany wykazać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, 
określonych w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ, w sposób i za pomocą dowodów 
określonych w ustawie, w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 
5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego 
dokumentu zamówienia (Dz. U. UE L 3/16), zwany dalej „JEDZ”, w rozporządzeniu 
Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich 
może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
(Dz. U. z 2016 r. poz.1126) oraz ogłoszeniu o zamówieniu i w SIWZ. 

 
 
5. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH 

SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK 
PODSTAW WYKLUCZENIA 

5.1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert 
oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca: 
a) nie podlega wykluczeniu z postępowania; 
b) spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

5.1.1. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 5.1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć w 
formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, zwanego dalej „jednolitym 
dokumentem" lub „JEDZ”, sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego 
formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej 
wydanym zgodnie z  art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE. 
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Wzór Jednolitego dokumentu wypełniony w sekcji dotyczącej Zamawiającego, 
stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. 

5.1.2. JEDZ należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym. 

5.1.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie Wykonawców, „JEDZ” składa 
każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. JEDZ wstępnie 
potwierdza  brak podstaw do wykluczenia z postępowania oraz spełnianie warunków 
udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 
5.1.4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

wymagane jest ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

5.1.5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi 
udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował 
niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając 
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów 
na potrzeby realizacji zamówienia – wykonawca ten, w celu wykazania braku istnienia 
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się 
na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także JEDZ dotyczący tych 
podmiotów. 

5.1.6. Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu JEDZ przez Wykonawcę, 
jest poczta elektroniczna. UWAGA! Złożenie JEDZ wraz z ofertą na nośniku danych 
(np. CD, pendrive) jest niedopuszczalne, nie stanowi bowiem jego złożenia przy 
użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 
lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

5.1.7. JEDZ należy przesłać na adres email: m.jablonski@obpan.pl. 
5.1.8. Zamawiający dopuszcza w szczególności następujący format przesyłanych danych: 

.pdf, .doc, .docx, .rtf,.xps, .odt. 
5.1.9. Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny. Może korzystać z 

narzędzia ESPD lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które 
umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego, w 
szczególności w jednym z ww. formatów. 

5.1.10. Po stworzeniu lub wygenerowaniu przez wykonawcę dokumentu elektronicznego 
JEDZ, wykonawca podpisuje ww. dokument kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, 
będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis elektroniczny, 
spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie. 

5.1.11. Podpisany dokument elektroniczny JEDZ powinien zostać zaszyfrowany, tj. opatrzony 
hasłem dostępowym. W tym celu wykonawca może posłużyć się narzędziami 
oferowanymi przez oprogramowanie, w którym przygotowuje dokument oświadczenia 
(np. Adobe Acrobat), lub skorzystać z dostępnych na rynku narzędzi na licencji open-
source (np.: AES Crypt, 7-Zip i Smart Sign) lub komercyjnych. 

5.1.12. Wykonawca zamieszcza hasło dostępu do pliku JEDZ w treści swojej oferty, 
składanej w formie pisemnej. Treść oferty może zawierać, jeśli to niezbędne, również 
inne informacje dla prawidłowego dostępu do dokumentu, w szczególności informacje 
o wykorzystanym programie szyfrującym lub procedurze odszyfrowania danych 
zawartych w JEDZ. 

5.1.13. Wykonawca przesyła zamawiającemu zaszyfrowany i podpisany kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym JEDZ na wskazany adres poczty elektronicznej w taki 

mailto:m.jablonski@obpan.pl
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sposób, aby dokument ten dotarł do zamawiającego przed upływem terminu 
składania ofert. W treści przesłanej wiadomości należy wskazać oznaczenie i nazwę 
postępowania, którego JEDZ dotyczy oraz nazwę wykonawcy albo dowolne 
oznaczenie pozwalające na identyfikację wykonawcy (np. JEDZ do oferty 658 – w 
takim przypadku numer ten musi być wskazany w treści oferty). 

5.1.14. Wykonawca, przesyłając JEDZ, żąda potwierdzenia dostarczenia wiadomości 
zawierającej JEDZ. 

5.1.15. Datą przesłania JEDZ będzie potwierdzenie dostarczenia wiadomości zawierającej 
JEDZ z serwera pocztowego zamawiającego.  

5.1.16. Obowiązek złożenia JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym w sposób określony powyżej dotyczy również JEDZ 
składanego na wezwanie w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp; w takim przypadku 
Zamawiający nie wymaga szyfrowania tego dokumentu. 

 
UWAGA: 
 
Zamawiający informuje, że w związku z istotnymi zmianami związanymi ze sposobem 
przekazywania JEDZ przy użyciu środków komunikacji elektronicznej od dnia 18 
kwietnia 2018 r. oraz w celu ułatwienia wypełnienia JEDZ, Urząd Zamówień 
Publicznych udostępnił „Instrukcję składania JEDZ elektronicznie” na stronie 
internetowej pod adresem: 
 
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0025/36196/Instrukcja-skladania-JEDZ-
elektronicznie.pdf  

 
5.1.17.  Forma dokumentu: Oświadczenie JEDZ, o którym mowa wyżej powinno być 

wypełnione zgodnie z instrukcją udostępnioną przez Urząd Zamówień Publicznych  
oraz przekazane Zamawiającemu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej 
opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym 

5.1.18. Zamawiający informuje, że w Części IV Kryteria kwalifikacji formularza JEDZ 
przewiduje możliwość złożenia przez Wykonawcę ogólnego oświadczenia o 
spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (kryteriów kwalifikacji), co pozwala 
wykonawcy na niewypełnianie dalszych pół odnoszących się do szczegółowych 
warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego. Wykonawca 
ogranicza się do wypełnienia α OGÓLNE OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE 
WSZYSTKICH KRYTERIÓW KWALIFIKACJI, stanowiące wstępne potwierdzenie 
spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

5.1.19. Wraz z ofertą wykonawca składa: 
5.1.19.1. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie -  Jednolity Europejski Dokument 

Zamówienia (JEDZ) w postaci elektronicznej - załącznik nr 3 do SIWZ,  
5.1.19.2. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeśli oferta nie została podpisana zgodnie z 

zasadą reprezentacji. Pełnomocnictwo składa się w oryginale lub kserokopii 
poświadczonej przez notariusza.  

5.1.19.3. Dowód wniesienia wadium 
5.1.19.4. Informacja w zakresie kryteriów oceny ofert „Kwalifikacje zawodowe i 

doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia” 
5.2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia,  wezwie  wykonawcę, którego oferta 

została najwyżej oceniona, do złożenia, w terminie wyznaczonym, nie krótszym niż 
10 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących oświadczeń lub dokumentów:  

https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0025/36196/Instrukcja-skladania-JEDZ-elektronicznie.pdf
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0025/36196/Instrukcja-skladania-JEDZ-elektronicznie.pdf


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia                                                                    nr 3/ZP/2018FL 
Usługi środowiska naturalnego do zadania „Restytucja gatunku selery błotne Apium repens w ramach projektu FlorIntegral 

– zintegrowana ochrona in situ i ex situ rzadkich, zagrożonych i priorytetowych gatunków flory na terenie Polski” finansowanego 
ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (nr umowy POIS.02.04.00-00-0006/17) 

 

Strona 11 z 64 
 

5.2.1. wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 
wykonywanych, w okresie ostatnich 51 lat przed upływem terminu składania ofert, a 
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem 
ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały 
wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane 
lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje 
bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były 
wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a 
jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w 
stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku 
świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne 
dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wzór wykazu usług 
stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ; 

5.2.2. wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, 
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości wraz z 
informacjami na temat kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i 
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu 
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania 
tymi osobami. Wzór wykazu osób stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ; 

5.2.3. wykaz   narzędzi,  wyposażenia  zakładu  lub  urządzeń  technicznych  dostępnych  
wykonawcy  w celu  wykonania  zamówienia publicznego wraz z informacją o 
podstawie do dysponowania tymi zasobami. Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 10 do 
SIWZ; 

5.2.4. informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 
13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert; 

5.2.5. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że 
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, 
że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie 
spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w 
szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie 
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 
organu; 

5.2.6. zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument 
potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł 
porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z 
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

 
1 W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego Zamawiający skorzystał z zapisu par. 2.1 ust. 5 pkt 2 Rozporządzenia 
Ministra Rozwoju z  dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 
zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, Dz. U. Poz.  1126, zgodnie z 
którym wykaz o którym mowa w par. 2.1 ust. 4 pkt 2 tegoż Rozporządzenia może obejmować usługi 
świadczone dłuższym niż 3 lata przed upływem terminu składania ofert.  

https://sip.lex.pl/#/dokument/17074707%23art(24)ust(1)pkt(13)
https://sip.lex.pl/#/dokument/17074707%23art(24)ust(1)pkt(13)
https://sip.lex.pl/#/dokument/17074707%23art(24)ust(1)pkt(14)
https://sip.lex.pl/#/dokument/17074707%23art(24)ust(1)pkt(21)


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia                                                                    nr 3/ZP/2018FL 
Usługi środowiska naturalnego do zadania „Restytucja gatunku selery błotne Apium repens w ramach projektu FlorIntegral 

– zintegrowana ochrona in situ i ex situ rzadkich, zagrożonych i priorytetowych gatunków flory na terenie Polski” finansowanego 
ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (nr umowy POIS.02.04.00-00-0006/17) 

 

Strona 12 z 64 
 

5.2.7. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w 
celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 
ustawy Pzp; 

5.2.8. oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu 
lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat 
lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania 
takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych 
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego 
porozumienia w sprawie spłat tych należności; 

5.2.9. oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka 
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; 

5.2.10. oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o 
których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1785 z późn.zm.); 

5.3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w: 

5.3.1. pkt 5.2.4. (informacja z KRK)  - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w 
przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez 
właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę 
lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy 
informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21   

5.3.2. pkt 5.2.5. - 5.2.7. (ZUS,US, KRS/CEiDG)- składa dokument lub dokumenty 
wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 
potwierdzające odpowiednio, że: 

5.3.2.1. nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne 
lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie 
spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w 
szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 
decyzji właściwego organu, 

5.3.2.2. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 
5.4. Dokumenty, o których mowa w pkt. 5.3.1. i 5.3.2.2., powinny być wystawione nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym 
mowa w pkt. 5.3.2.1., powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem tego terminu. 

5.5. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub 
miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się 
dokumentów, o których mowa w pkt. 5.3, zastępuje się je dokumentem zawierającym 
odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób 
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał 
dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym 
albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na 
siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 
Przepis pkt. 5.4. stosuje się. 

5.6. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, 
zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym 
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma 
osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących 
tego dokumentu. 

https://sip.lex.pl/#/dokument/17074707%23art(24)ust(5)pkt(1)
https://sip.lex.pl/#/dokument/16793992
https://sip.lex.pl/#/dokument/17074707%23art(24)ust(1)pkt(13)
https://sip.lex.pl/#/dokument/17074707%23art(24)ust(1)pkt(14)
https://sip.lex.pl/#/dokument/17074707%23art(24)ust(1)pkt(21)
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5.7. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu 
do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
której dotyczy dokument wskazany w pkt 5.2.4., składa dokument, o którym mowa w 
pkt. 5.3.1., w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w 
kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie 
wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym 
oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, 
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 
właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty powinny być 
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

5.8. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, 
zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce 
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych 
informacji dotyczących tego dokumentu. 

5.9. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych 
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w 
odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 5.2.4-5.2.10.na 
potwierdzenie braku podstaw wykluczenia, to jest takich dokumentów jak wymagane 
dla wykonawcy. 

5.10. Jeżeli treść informacji przekazanych przez wykonawcę w JEDZ odpowiada zakresowi 
informacji, których zamawiający wymaga poprzez żądanie dokumentów, zamawiający 
może odstąpić od żądania tych dokumentów od wykonawcy. W takim przypadku 
dowodem spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu   oraz 
braku podstaw wykluczenia są odpowiednie informacje przekazane przez wykonawcę 
lub odpowiednio przez podmioty, na których zdolnościach lub sytuacji wykonawca 
polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, w JEDZ. 

5.11. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy PZP, Wykonawca, w terminie 3 dni od 
zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, 
przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności 
do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23 – wzór oświadczenia 
stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ. 

5.12. Dokumenty składane są w formie przewidzianej w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z 
dnia 26 lipca 2016 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający 
od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. poz. 1126), zwanym 
dalej: rozporządzeniem. 

5.13. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej 
kopii dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu, innych niż oświadczenia, 
wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości 
co do jej prawdziwości. 

5.14. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z ich tłumaczeniem na 
język polski. 

5.15. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 
5.16. W przypadku, o którym mowa w pkt. 5.15., Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania 
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

5.17. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców, o których 
mowa w pkt. 5.15. 

5.18. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, najpierw dokona oceny 
ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako 

https://sip.lex.pl/#/dokument/17074707%23art(24)ust(1)pkt(14)
https://sip.lex.pl/#/dokument/17074707%23art(24)ust(1)pkt(21)
https://sip.lex.pl/#/dokument/17074707%23art(22(a))
https://sip.lex.pl/#/dokument/17074707%23art(22(a))
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najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w 
postępowaniu.   

 
6. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO 

Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, 
A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ 
Z WYKONAWCAMI 

6.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w formie pisemnej. 
6.2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia 

oraz informacje, Zamawiający i Wykonawca przekazują: 
6.2.1. pisemnie za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 

listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1481), osobiście, za 
pośrednictwem posłańca, lub 

6.2.2. przy użyciu środków komunikacji elektronicznej  w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 
2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219), w 
tym poczty elektronicznej na adres:  m.jablonski@obpan.pl 

6.2.3. Oferta musi być złożona w formie pisemnej, oświadczenia inne niż JEDZ – w 
oryginale. Pełnomocnictwo w oryginale lub notarialnie poświadczonej kserokopii. 
Pozostałe dokumenty w formie kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. 

6.2.4. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, 
podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy 
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w 
zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

6.2.5. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności wymaganych przez 
Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w § 2, § 5 i § 7 
rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów 
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia, w formie elektronicznej pod określonymi adresami 
internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobierze 
samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub 
dokumenty. 

6.2.6. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, 
zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków 
komunikacji, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt 
ich otrzymania. 

6.2.7. Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami: w sprawach 
przedmiotu zamówienia i w sprawach procedury przetargowej – pana Macieja 
Jabłońskiego nr tel. 22 648 38 56 wew. 156 adres e-mail: m.jablonski@obpan.pl 

6.2.8. We wszelkiej korespondencji dotyczącej niniejszego postępowania zaleca się 
wskazywać znak sprawy postępowania nadany przez Zamawiającego lub nazwę 
zamówienia nadaną przez Zamawiającego. 

6.2.9. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 
polski. Zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język 
polski wskazanych przez wykonawcę i pobranych samodzielnie przez zamawiającego 
dokumentów. 
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7. UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ 
7.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia (SIWZ) na zasadach określonych w art. 38 ustawy 
Pzp, kierując wniosek na adres: m.jablonski@obpan.pl                          

7.2. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż 
na 6 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. 

7.3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 7.2, lub dotyczy 
udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić 
wniosek bez rozpoznania. 

7.4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym 
przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a także zamieści na stronie 
internetowej. 

7.5. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania 
ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę 
SIWZ Zamawiający udostępni na stronie internetowej. 

7.6. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych 
wyjaśnień lub zmian SIWZ, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma 
zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego. 

7.7. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców przed składaniem ofert. 
 
 
8. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 
8.1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. 
8.2. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w 

SIWZ i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ.  
8.3. Warunki formalne sporządzenia oferty:  
8.3.1. oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej,    
8.3.2. oferta musi posiadać odpowiednie logotypy zgodnie  z wymogami POIIS 2014-2020, 

co zostało zawarte w Załączniku nr 8 do SIWZ – wzorze umowy. 
8.3.3. zaleca się, aby każda strona oferty wraz ze wszystkimi załącznikami była podpisana 

przez osobę (osoby) upoważnioną (upoważnione) do reprezentowania Wykonawcy 
lub pełnomocnika upoważnionego do reprezentowania Wykonawcy;  

8.3.4. zaleca się, aby wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty, w tym w załącznikach, 
były podpisane i datowane własnoręcznie przez osobę (osoby) upoważnioną 
(upoważnione) do reprezentowania Wykonawcy, w sposób umożliwiający 
identyfikację podpisującego, np. pieczęć imienna;  

8.4. zaleca się, aby oferta była złożona na kolejno ponumerowanych stronach; 
8.5. w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być 

załączone pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo musi być udzielone na piśmie i 
podpisane przez osoby upoważnione; 

8.6. pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty w oryginale lub w formie kopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza; 

8.7. kopie dokumentów muszą być podpisane za zgodność z oryginałem przez osobę 
(osoby) upoważnioną (upoważnione) do reprezentowania Wykonawcy; 

8.8. oferta powinna być trwale zespolona tak, aby niemożliwe było jej przypadkowe 
zdekompletowanie;  

mailto:m.jablonski@obpan.pl
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8.9. oferta musi być złożona Zamawiającemu w trwale zamkniętym, nienaruszonym 
opakowaniu z napisem:  

 

Oferta przetargowa na  
Usługi środowiska naturalnego - restytucja gatunku  

selery błotne Apium repens w ramach projektu 

FlorIntegral - zintegrowana ochrona in situ i ex situ rzadkich, 
zagrożonych i priorytetowych gatunków flory na terenie Polski 
 

 
Znak sprawy: 3/ZP/2018/FL                     

 
Nie otwierać przed dniem   ………………….2018 r. godz.  14:00 

 

8.10. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca złożył swoją ofertę na formularzu ofertowym, 
którego wzór określono w Załączniku nr 2 do SIWZ.  

8.11. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się 
informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów  
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie 
składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one 
udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone 
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec 
informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. Wszelkie informacje 
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 
r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r  poz. 419 ze zm.), które 
Wykonawca pragnie zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa, winny być załączone 
w osobnym opakowaniu, w sposób umożliwiający łatwe od niej odłączenie i 
opatrzone napisem: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa – nie 
udostępniać”, z zachowaniem kolejności numerowania stron oferty. Zastrzeżenie 
informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji   będzie traktowane jako 
bezskuteczne i skutkować będzie ich odtajnieniem.  

8.12. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, 
z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy Pzp. 

8.13. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem 
terminu składania ofert. Oświadczenie o wycofaniu oferty lub jej zmianie należy 
złożyć w formie pisemnej. Oświadczenie powinno być dostarczone w zamkniętej 
kopercie zaadresowanej do Zamawiającego, zawierającej dane wykonawcy,  nazwę 
postępowania oraz dodatkowe oznaczenie odpowiednio „Zmiana oferty” lub 
„wycofanie oferty”.  

8.14. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po upływie terminu do ich składania zostaną 
zwrócone Wykonawcom po uprzednim zawiadomieniu o złożeniu oferty po terminie i 
upływie terminu na wniesienie odwołania.  

 
 
9. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY  
9.1. Na cenę ryczałtową wykonania przedmiotu zamówienia, 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). 
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Wykonawca określi cenę oferty w sposób podany w formularzu ofertowym, którego 
wzór stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ. 

9.2. Cenę ryczałtową należy traktować jako stałą i wiążącą do zakończenia realizacji 
przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza przedstawiania ceny w kilku 
wariantach. 

9.3. Wykonawca, składając ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u 
Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od 
towarów i usług, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do 
powstania obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, 
których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz 
wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

9.4. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego 
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, 
Zamawiający w celu oceny takiej oferty, dolicza do przedstawionej w niej ceny 
podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi 
przepisami. 

 
 
10. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM  
10.1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 7500 zł  (słownie: siedem 

tysięcy pięćset złotych). 
10.2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 
10.3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 
10.3.1. Pieniądzu; 
10.3.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 
10.3.3. gwarancjach bankowych; 
10.3.4. gwarancjach ubezpieczeniowych; 
10.3.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz. 110 z późn. zm.). 

10.4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy 
Zamawiającego: IBAN PL 80 1130 1017 0020 1462 9420 0026.   
Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej uznaje się datę uznania środków na 
koncie Zamawiającego (dzień, godzina) z adnotacją „Wadium – nr ref.: 
3/ZP/2018/FL                                  

10.5. Dokument potwierdzający wniesienie wadium w innych formach niż w pieniądzu, 
należy złożyć w oryginale i dołączyć do oferty w taki sposób, aby Zamawiający 
swobodnie mógł w wyznaczonym terminie zwrócić wadium Wykonawcy. 

10.6. Z treści gwarancji lub poręczenia powinno jednoznacznie wynikać: 
a) nazwa zleceniodawcy (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia  

b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem 

c) kwota gwarancji/poręczenia 

d) termin ważności gwarancji/poręczenia, obejmujący cały okres związania ofertą 

e) bezwarunkowe, nieodwołalne, płatne na pierwsze żądanie Zamawiającego 

zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w 

okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 uPzp.  

10.7. Wadium wniesione w pieniądzu, Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 
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10.8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze 
oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, 
którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem że 
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi 
na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących 
po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 
1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, 
pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 
ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej 
przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.  

10.9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający 
zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego 
oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

10.10. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami 
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za 
przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.  

10.11. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał 
ofertę przed upływem terminu składania ofert. 

10.12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta 
została wybrana: 

10.12.1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 
określonych w ofercie;  

10.12.2. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;  
10.12.3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z 

przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.  
 
 
11. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 
11.1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Prawdziwka 

2 w Sekretariacie w budynku „Gronówek” w godz. 8.00 - 15.00 w terminie do dnia 8 
sierpnia 2018 r. do godziny 13:30. 

11.2. Wykonawca winien umieścić ofertę w kopercie zaadresowanej do Zamawiającego, na 
adres: 
Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny - Centrum Zachowania Różnorodności 
Biologicznej w Powsinie, ul. Prawdziwka 2, 02-973 Warszawa,  
która będzie posiadać następujące oznaczenia:  
Oferta ‘Usługi środowiska naturalnego - restytucja gatunku selery błotne Apium 
repens   w ramach projektu „FlorIntegral - zintegrowana ochrona in situ i ex situ 
rzadkich, zagrożonych i priorytetowych gatunków flory na terenie Polski” na terenie 
PAN Ogrodu Botanicznego CZRB przy ul. Prawdziwka 2 w Powsinie, nr sprawy 
3/ZP/2018/FL - nie otwierać przed dniem …………2018 r. godz. 14:00’ oraz opatrzyć 
kopertę pieczęcią adresową Wykonawcy.  

11.3. W przypadku przesłania oferty pocztą, kurierem lub innym sposobem - decyduje data 
i godzina wpływu do siedziby (sekretariatu) Zamawiającego. 

 
 
12. MIEJSCE ORAZ TERMIN OTWARCIA OFERT 
12.1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: 
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w dniu 8 sierpnia 2018r. o godzinie 14:00 w Sali Konferencyjnej w budynku 
„Przyszklarniowym”    

12.2. Otwarcie ofert jest jawne. 
12.3. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej 

informacje dotyczące: 
12.3.1. kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 
12.3.2. firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 
12.3.3. ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 

zawartych w ofertach. 
 
 
13. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
13.1. Termin związania ofertą wynosi 60 dni.  
13.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania 

ofert. 
13.3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin 

związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed 
upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody 
na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż o 60 dni.  

13.4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym 
przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z 
wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli 
przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty 
najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia 
dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.  

 
 
14. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 

WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU 
OCENY OFERT 

14.1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która będzie miała najwyższą wartość, 
wyrażoną w punktach, z uwzględnieniem kryteriów oceny, wymienionych w pkt. 14.2. 

14.2. Kryterium oceny ofert stanowią:  
 
 
 
 

lp. 
Nazwa 
kryterium 

Waga 
kryterium 
(%) 

 
Opis sposobu oceny 

1 Cena: P1(1,2) 60 

Ocena w kryterium „Cena” będzie rozpatrywana na podstawie ceny 
brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, łącznie dla Zadań 1, 2 i 3  
podanej przez Wykonawcę na Formularzu Oferty. Liczba punktów w 
tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru: 

% x 100 

gdzie:   
P1 – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Cena” 
C n – cena brutto oferty najniższej 
C b – cena brutto oferty badanej 
Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tego kryterium może 
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uzyskać max. 60 pkt. 
 

2 

Kwalifikacje 
zawodowe i 
doświadczenie 
osób 
wyznaczonych 
do realizacji 
zamówienia, 
kryteria P2 - P4 

40 

W ramach kryterium „Kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób 
wyznaczonych do realizacji zamówienia” oferta  może otrzymać  max 
40 pkt za spełnienie kryteriów P2, P3 i P4 dotyczących osób 
wyznaczonych do realizacji zadania.  
 
Kryterium P2  
Łączna liczba wykonanych przez osoby wyznaczone do realizacji 
zamówienia: 
-  działań ochronnych dla siedlisk przyrodniczych o kodzie 3130 lub o 

kodzie 3270, obejmujących poprawę stanu siedliska wraz z  oceną 
jego  stanu, lub 

- działań ochronnych dla stanowisk selerów błotnych (bez względu na 
rodzaj fitocenozy),   obejmujących ocenę stanu populacji i poprawę 
jej stanu, lub 

-  opracowań strategicznych dotyczących ochrony siedlisk 
przyrodniczych 3130, 3270 lub stanowisk selerów błotnych,  

 
Mniej niż 2 działania/opracowania: 0 punktów  
2 lub więcej działań/opracowań: 5 punktów 

 
Jako działanie ochronne dla siedliska przyrodniczego o kodzie 3130 
lub o kodzie 3270, lub dla  stanowiska selerów błotnych (bez względu 
na rodzaj fitocenozy), obejmujące poprawę stanu i jego ocenę. Jako 
działanie ochronne należy rozumieć: w przypadku siedlisk 3130, 3270 - 
czynności wykonane w sposób i w zakresie zgodnym z zaleceniami 
„Poradników Ochrony Siedlisk i Gatunków NATURA 2000: tom 2” – 
rozdział 3130  (brzegi lub osuszone dna zbiorników wodnych ze 
zbiorowiskami z Littorelletea, Isoëto–Nanojuncetea), rozdział 3270 
(zalewane muliste brzegi rzek), natomiast w przypadku stanowiska 
selerów błotnych – czynności wykonane w sposób i w zakresie 
zgodnym z zaleceniami „Poradników Ochrony Siedlisk i Gatunków 
NATURA 2000: tom 9”, rozdział 1614 - Selery błotne, pęczyna błotna. 
Jako ocenę stanu rozumie się czynności zgodne z metodyką opisaną: 
w przypadku siedlisk 3130, 3270  -  w podręczniku „Monitoring siedlisk 
przyrodniczych Przewodnik metodyczny cz. IV, opracowanie zbiorowe 
pod redakcją Wojciecha Mroza BIBLIOTEKA MONITORINGU 
ŚRODOWISKA Warszawa 2015”, rozdział 3130  (brzegi lub osuszone 
dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z Littorelletea, Isoëto–
Nanojuncetea), rozdział 3270 (zalewane muliste brzegi rzek),  
natomiast w przypadku stanowiska selerów błotnych –w opracowaniu: 
„Perzanowska J. (red.) 2012. Monitoring gatunków roślin. Przewodnik 
metodyczny. Część II. GIOŚ” – rozdział: 1614 – Selery błotne Apium 
repens 

Jako jedno działanie ochronne przyjmuje się czynności realizowane w 
ciągu jednego sezonu na jednym terenie, w ramach jednej lub wielu 
umów. W przypadku kontynuacji działań ochronnych na tym samym 
terenie w następnym sezonie przyjmuje się, że były to dwa różne 
działania, bez względu na to, czy były one realizowane w ramach tej 
samej, czy różnych umów oraz bez względu na rodzaj umowy. Jeśli 
działania ochronne były w danym sezonie realizowane na więcej niż 
jednym terenie, przyjmuje się, że były to kolejne (inne) działania 
ochronne bez względu na to, czy były one realizowane w ramach tej 
samej, czy różnych umów oraz bez względu na rodzaj umowy. 
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Jako opracowanie strategiczne należy rozumieć opracowania 
specjalistyczne wykonywane na potrzeby opracowania planów ochrony 
lub programów  
lub strategii, których przedmiotem jest ochrona siedlisk przyrodniczych 
3130, 3270 lub ochrona stanowisk selerów błotnych 
 
Kryterium P3  
Łączna liczba wykonanych przez osoby wyznaczone do realizacji 
zamówienia: działań ochronnych nakierowanych na czynną ochronę 
dowolnego, prawnie chronionego gatunku rośliny naczyniowej, lub 
odpowiadających takim działaniom, co do zakresu i metod, prac 
badawczych, obejmujących zarówno etap ex situ jak i wsiedlenie 
wyprowadzonych w warunkach ex situ okazów roślin chronionych na 
siedliska przyrodnicze. 
 
Jako działanie ochronne nakierowane na czynną ochronę dowolnego, 
prawnie chronionego gatunku rośliny naczyniowej należy rozumieć 
pełny zakres czynności zapoczątkowany zbiorem nasion lub ramet w 
terenie przedmiotowej ochrony, poprzez wyhodowanie z tych nasion 
lub ramet roślin potomnych w kontrolowanych warunkach, po 
wsiedlenie potomnych roślin dla wzmocnienia macierzystej populacji.   
 
Jako pracę badawczą należy rozumieć: realizację badań 
podstawowych, badań stosowanych, prac badawczo-rozwojowych w 
rozumieniu Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010r. o zasadach finansowania 
nauki (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 87), i jeżeli praca badawcza w części 
diagnostycznej obejmowała zakres informacji odpowiadający 
opracowaniom wykonywanym dla potrzeb monitoringu przyrody w 
ramach państwowego monitoringu środowiska. 
 
Mniej niż 2 działania/prace: 0 punktów;  
 
2 działania/prace: 10 punktów;  
 
3 lub więcej działań/prac: 20 punktów 
  
 
Jako jedno działanie/pracę przyjmuje się czynności realizowane w 
jednej pełnej sekwencji na jednym terenie w odniesieniu do jednej 
populacji. W przypadku powtórzenia całej sekwencji w odniesieniu do 
tej samej populacji, przyjmuje się, że były to były różne działania/prace, 
bez względu na to, czy były one realizowane w ramach tej samej, czy 
różnych umów oraz bez względu na rodzaj umowy. Jeśli 
działania/prace były realizowane w tym samym czasie w odniesieniu do 
dwóch różnych populacji, przyjmuje się, że były to dwa różne działania 
bez względu na to, czy były one realizowane w ramach tej samej, czy 
różnych umów oraz bez względu na rodzaj umowy. 
 
Kryterium P4  
Praktyczna umiejętność uprawy ex situ selerów błotnych u co najmniej 
jednej spośród osób wyznaczonych do realizacji zamówienia,   
udokumentowana w postaci co najmniej jednego materiału 
publikowanego lub roboczego (np. raport, sprawozdanie) opisującego 
własny dorobek praktyczny w zakresie uprawy tego gatunku 
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14.3. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę Wykonawcy, jeśli Wykonawca ten nie 
będzie podlegać wykluczeniu a jego oferta nie będzie podlegać odrzuceniu, który 
otrzyma największą liczbę punków obliczoną  zgodnie ze wzorem: 

 
P = P1 + P2 + P3 + P4  

gdzie:  
P – łączna liczba punktów dla ocenianej oferty 
P1 – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium P1 
P2 – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium  P2 
P3 – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium  P3 
P4 – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium  P4 
 

14.4. Punkty za kryterium P1  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. 

14.5. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej 
ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający 
spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej 
samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia 
w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 

14.6. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen lub kosztów 
wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. 

14.7. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji 
elektronicznej. 

14.8. Brak złożenia wraz z ofertą  załącznika nr 9 do SIWZ będzie powodowało 
przyznanie ofercie 0 pkt w kryterium - Kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób 
wyznaczonych do realizacji zamówienia (P2, P3, i P4).  

14.9. Załącznik nr 9 do SIWZ nie podlega uzupełnieniu w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.  
 

15. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKICH NALEŻY DOPEŁNIĆ PO WYBORZE 
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 

15.1. Z Wykonawcą wybranym w drodze niniejszego postępowania, który złoży ofertę 
najkorzystniejszą, zostanie zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego 
zgodnie z ustawą Pzp, Kodeksem cywilnym, wymogami SIWZ i postanowieniami 
określonymi we wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego, w załączniku nr 8 
do SIWZ. 

15.2. Wykonawca, którego oferta została wybrana, zobowiązany jest do podpisania umowy 
w sprawie zamówienia publicznego w miejscu i terminie wskazanym przez 
Zamawiającego. 

15.3. W przypadku, gdy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawca przed podpisaniem 

Brak udokumentowanej praktycznej umiejętności: 0 punktów 
Udokumentowana praktyczna umiejętność (co najmniej jedna 
publikacja lub materiał roboczy): 15 punktów 
 
Punkty zostaną przyznane na podstawie informacji przedstawionych 
przez Wykonawcę w zestawieniu sporządzonym na formularzu 
Załącznika 9 do SIWZ. Brak informacji spowoduje przyznanie ofercie w 
kryterium „Kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych 
do realizacji zamówienia” 0 pkt. 
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umowy na wezwanie Zamawiającego przedłoży umowę regulującą współpracę 
Wykonawców. 

 
 

16. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
16.1. Zamawiający żąda od Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

zwanego dalej "zabezpieczeniem" w wysokości 8 % ceny całkowitej brutto podanej w 
ofercie.  

16.2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego 
wykonania umowy.  

16.3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku 
następujących formach:  

16.3.1. pieniądzu;  
16.3.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;  
16.3.3. gwarancjach bankowych;  
16.3.4. gwarancjach ubezpieczeniowych; 
16.3.5.  poręczeniach  udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości.  

16.3.6. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy 
Zamawiającego: IBAN: PL 80 1130 1017 0020 1462 9420 0026 z adnotacją 
„Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – nr ref.: 3/ZP/2018/FL           

16.4. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na 
zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.  

16.5. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach określonych 
art. 148 ust. 2 ustawy. 

16.6. Z treści zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji / poręczenia powinno 
wynikać: 

16.6.1. nazwa zleceniodawcy (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji / poręczenia 
(Zamawiającego), gwaranta/ poręczyciela (podmiotu udzielającego gwarancji / 
poręczenia) oraz adresy ich siedzib, 

16.6.2. określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją / poręczeniem, 
16.6.3. kwota gwarancji / poręczenia, 
16.6.4. termin ważności gwarancji / poręczenia, 
16.6.5. uprawnienie Zamawiającego do dokonania wypłaty zabezpieczenia, o którym mowa 

w punkcie 16.2. - w przypadku okoliczności tam wskazanych. 
16.7. Dokument gwarancji lub poręczenia powinien zawierać bezwarunkowe i nieodwołalne 

zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłaty wymaganej kwoty zabezpieczenia, 
na pierwsze, pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty 
zabezpieczenia i zawierające oświadczenie o niespełnieniu przez Wykonawcę 
zobowiązań wobec Zamawiającego wynikających z zawartej umowy, w terminie nie 
dłuższym niż 14 dni od otrzymania żądania. W dokumencie tym, gwarant/poręczyciel 
nie może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia przez beneficjenta 
(Zamawiającego) dodatkowych warunków (np. żądania przesłania wezwania zapłaty 
za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek Zamawiającego, bądź żądania 
przedłożenia dodatkowych dokumentów, poza dokumentami potwierdzającymi 
umocowanie osób do występowania w imieniu Zamawiającego z żądaniem zapłaty). 
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Prawem właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć na tle 
gwarancji/poręczenia winno być prawo polskie, a sądem właściwym, sąd miejscowo 
właściwy według siedziby beneficjenta. 

16.8. W przypadku, gdy zabezpieczenie, będzie wnoszone w formie innej niż pieniądz, 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do akceptacji projektu ww. dokumentu. 

16.9. Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przed 
podpisaniem umowy. 

16.10. Oryginał dokumentu potwierdzający wniesienie zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy musi być dostarczony przed podpisaniem umowy. 

16.11. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy do pokrycia roszczeń z tytułu 
niewykonania umowy lub nienależytego wykonania umowy. 

16.12. Sposób zwrotu zabezpieczenia określa wzór umowy stanowiący Załącznik nr 8 do 
SIWZ  

 
 

17. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 
Całość zamówienia zostanie zrealizowana do dnia 30 czerwca 2020 roku         

 
 

18. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 
18.1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, uczestnikowi postępowania a także 

innemu podmiotowi, zgodnie z rozdziałem 2, dział VI ustawy Pzp, jeżeli ma lub miał 
interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w 
wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.  

18.2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują 
również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.  

18.3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności 
Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania 
czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.  

18.4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności 
Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać 
zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności 
faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 

18.5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej   
  w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio  
własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

18.6. 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. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią 
odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii 
nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia lub przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej.  

18.7. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności 
Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy 
użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały 
przesłane w inny sposób.  

18.8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania 
odwoławczego przysługuje skarga do sądu.  
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19. ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ: 
1. Opis Przedmiotu Zamówienia  
2. Wzór formularza ofertowego; 
3. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ); 
4. Wzór wykazu usług;  
5. Wzór wykazu osób;  
6. Wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej; 
7. Wzór zobowiązania do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów 

na potrzeby realizacji zamówienia; 
8. Wzór umowy 
9. Informacja w zakresie kryteriów oceny ofert „Kwalifikacje zawodowe i 

doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia” 
10. Wzór wykazu narzędzi 
11. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO 
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Załącznik nr 1 do SIWZ  

Załącznik nr 1 do SIWZ formularz ofertowy 

 
Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi środowiska naturalnego do zadania 
„Restytucja gatunku selery błotne Apium repens” 

w ramach projektu „FlorIntegral – zintegrowana ochrona in situ i ex situ rzadkich, 
zagrożonych i priorytetowych gatunków flory na terenie Polski” finansowanego ze środków 

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (nr umowy 
POIS.02.04.00-00-0006/17) 

 
W zakres przedmiotu zamówienia wchodzą następujące zadania: 

 
Zadanie 1. Restytucja gatunku selery błotne Apium repens na obszarze NATURA2000 

Pojezierze Gnieźnieńskie  
Zadanie 1.A. Wzmocnienie populacji selerów błotnych na obszarze NATURA2000 Pojezierze 

Gnieźnieńskie w obrębie stanowisk Anastazewo i Polanowo 
Zadanie 1.B. Poprawa stanu siedliska selerów błotnych w obrębie stanowisk: Anastazewo, 

Polanowo, Bieślin, Giewartów, Kochowo, Ostrowo, Zieleń, Skubarczewo 
 
Zadanie 2. Restytucja gatunku selery błotne Apium repens na obszarze NATURA2000 

Ujście Odry i Zalew Szczeciński i Ostoja Przemęcka 
Zadanie 2.A. Odtworzenie historycznego stanowiska w Troszynie 
Zadanie 2.B. Poprawa stanu siedliska selerów błotnych w obrębie stanowisk: Troszyn, 

Brenno – Ostrowo i Osłonin 
 
Zadanie 3. Restytucja selerów błotnych Apium repens na stanowisku Szreniawa  
Zadanie 3.A. Wzmocnienie populacji selerów błotnych na stanowisku Szreniawa 
Zadanie 3.B. Poprawa stanu siedliska selerów błotnych w obrębie stanowiska Szreniawa 
 
Zadanie 1:  
Restytucja selerów błotnych Apium repens na obszarze NATURA2000 Pojezierze 

Gnieźnieńskie PLH300026 na terenie Powidzkiego PK, obejmująca poprawę stanu 
siedliska w obrębie stanowisk: Anastazewo, Polanowo, Bieślin, Giewartów, Kochowo, 
Ostrowo, Zieleń, Skubarczewo oraz wzmocnienie populacji w obrębie stanowisk 
Anastazewo i Polanowo 

 
Anastazewo: dz. nr 816/1, Polanowo: dz. nr 815/1, Bieślin: dz. Nr 2/1, Giewartów dz. nr 160, 
Kochowo: dz. nr  160, Ostrowo: dz nr. 899/4, Zieleń: dz. nr 145/1, Skubarczewo: dz. nr 8 - 
właściciel wszystkich działek: Skarb Państwa w zarządzie Marszałka Województwa 
Wielkopolskiego;  
Ostrowo (Hutka); dz. nr 5,  własność prywatna 
 
Zadanie 2:   
Restytucja selerów błotnych Apium repens na obszarze NATURA2000 Ujście Odry i Zalew 

Szczeciński PLH320018 i Ostoja Przemęcka PLH300041, obejmująca poprawę stanu 



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia                                                                    nr 3/ZP/2018FL 
Usługi środowiska naturalnego do zadania „Restytucja gatunku selery błotne Apium repens w ramach projektu FlorIntegral 

– zintegrowana ochrona in situ i ex situ rzadkich, zagrożonych i priorytetowych gatunków flory na terenie Polski” finansowanego 
ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (nr umowy POIS.02.04.00-00-0006/17) 

 

Strona 27 z 64 
 

siedliska w obrębie stanowisk: Troszyn, Brenno – Ostrowo i Osłonin oraz odtworzenie 
historycznego stanowiska w Troszynie 

 
Brenno – Ostrowo: dz. nr 899/4, Osłonin: dz. nr 116/31 i 250/2 - właściciel wszystkich 
działek: Skarb Państwa w zarządzie Marszałka Województwa Wielkopolskiego;  
Troszyn: dz. nr 72/2 – własność prywatna  
 
Zadanie 3: Restytucja selerów błotnych Apium repens na stanowisku Szreniawa, obejmująca 
wzmocnienie populacji selerów błotnych na stanowisku Szreniawa i poprawę stanu siedliska 
selerów błotnych w obrębie stanowiska Szreniawa 
(gmina Sława, woj. lubuskie), obejmująca poprawę stanu siedliska oraz wzmocnienie 

populacji.  
 
Szreniawa: dz. nr 62 - ,  własność prywatna:  
 

 
 
I. Termin wykonania zamówienia: 

 
Zadanie 1. Wykonanie przedmiotu usługi musi nastąpić do 30 czerwca 2020 r. 
Zadanie 2. Wykonanie przedmiotu usługi musi nastąpić do 30 czerwca 2020 r. 
Zadanie 3. Wykonanie przedmiotu usługi musi nastąpić do 30 czerwca 2020 r. 

 
II. Sposób realizacji Zadań 1, 2 i 3 

Zadania 1, 2 i 3 będą realizowane równolegle, według takich samych zasad. Poniższy 

opis (wstępny raport merytoryczny, ocena stanu populacji i jej siedliska, raportowanie i 

dokumentacja prac) dotyczy w jednakowym stopniu każdego z trzech zadań. 

Wstępny raport merytoryczny 
Realizacja wszelkich prac poprzedzona będzie opracowaniem przez Wykonawcę metodyki 
i harmonogramu prac. Dokumentacja ta zostanie przedstawiona Zamawiającemu – jako 
wstępny raport merytoryczny - w ciągu 21 dni kalendarzowych od podpisania umowy. 
Realizacja prac rozpocznie się po zatwierdzeniu raportu przez Zamawiającego. W raporcie 
tym  harmonogram i metody planowanych prac odniesione zostaną do oceny stanu 
populacji i siedliska, do wzmocnienia populacji oraz do zabiegów mechanicznych 
mających na celu przeciwdziałanie sukcesji wtórnej. W opracowaniu raportu Wykonawca 
wykorzysta co najmniej:  

 posiadaną wiedzę o biologii gatunku selery błotne oraz o praktycznych zasadach i 
metodach jego czynnej ochrony in situ i ex situ 

 aktualne, wstępne rozpoznanie wszystkich populacji objętych zadaniem i ich siedlisk 
uzyskane w oparciu o wykonaną przez siebie wizję lokalną 

 informację zawartą w Zarządzeniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w 
Poznaniu i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z 7 kwietnia 
2014 roku w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 
Pojezierze Gnieźnieńskie PLH300026, Zarządzeniu Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska w Poznaniu i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy  
z 2 września 2015 roku zmieniającym zarządzenie w sprawie ustanowienia planu 
zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Pojezierze Gnieźnieńskie PLH300026 
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 informację zawartą w publicznie dostępnych opracowaniach dotyczących selerów 
błotnych:  

- Perzanowska J. (red.) 2012. Monitoring gatunków roślin. Przewodnik metodyczny. 
Część II. GIOŚ, Warszawa. Z modyfikacją do prac monitoringowych (prowadzonych 
na zlecenie GIOŚ), obowiązującą od 2015-07-17.  

- Wyniki monitoringu selerów błotnych publikowane na stronie 
http://siedliska.gios.gov.pl  

 
Ocena stanu populacji i jej siedliska 

Po zatwierdzeniu raportu wstępnego a przed przystąpieniem do prac mających na celu  
poprawę stanu siedliska i prac dotyczących wzmocnienia populacji, Wykonawca sporządzi 
szczegółową ocenę stanu populacji i jej siedliska, w sposób zgodny z metodyką dotyczącą 
selerów błotnych opisaną w opracowaniu - Perzanowska J. (red.) 2012. Monitoring gatunków 
roślin. Przewodnik metodyczny. Część II. GIOŚ, Warszawa (z modyfikacją do prac 
monitoringowych obowiązującą od 2015-07-17). Zakres oceny obejmie wszystkie parametry 
opisane w punktach II.1, II2. i II.3 rozdziału tegoż opracowania, poświęconego selerom 
błotnym. Analogiczna ocena zostanie wykonana jeszcze dwukrotnie: w czerwcu 2019 roku i 
po  zakończeniu wszystkich prac związanych z poprawą stanu siedliska i wzmocnieniem 
populacji, tj. w czerwcu 2020 roku.  
 
Raportowanie i dokumentacja prac: 

 dotycząca wykonania każdego z Zadań zostanie udokumentowana w formie: 
- cząstkowych raportów opisujących postęp rzeczowy zadania każdorazowo po 
wdrożeniu przez Wykonawcę poszczególnych punktów z harmonogramu prac 
- zbiorczego raportu rzeczowego będącego załącznikiem do protokołu odbioru, 
zawierającego podsumowanie wszystkich raportów rzeczowych opracowanych w 
trakcie realizacji Zadania oraz końcową dokumentację mapową. 

 będzie zawierała dane na temat szczegółowej oceny stanu populacji i jej siedliska, 
opracowane w sposób zgodny z pełnym zakresem metodyki dotyczącej selerów 
błotnych, zgodnie z opracowaniem - Perzanowska J. (red.) 2012. Monitoring 
gatunków roślin. Przewodnik metodyczny. Część II. GIOŚ; 

 będzie zawierała zakres i terminy działań podejmowanych w ramach realizacji 
harmonogramu prac i szczegółowe założenia metodyczne im towarzyszące; 

 będzie zawierała skład osobowy zespołu wykonawczego; 

 będzie zawierała odpowiednie logotypy w prowadzonej dokumentacji zgodnie z 
wymogami POIIŚ 2014-2020 opisane w Załączniku nr 5 do Umowy  

 będzie zawierała wyniki prac, udokumentowane w szczególności poprzez: 
- opis tekstowy wraz z mapami wykonanymi na podkładach rastrowych z państwowego 

zasobu geodezyjnego i kartograficznego  
- zestawienie wskaźników stanu siedliska gatunku przed podjęciem prac i po ich 

zakończeniu,  
- plan lokalizacyjny oraz kartogram z naniesioną siatką 5 m x 5 m z uwzględnieniem 

zastosowanych w terenie oznaczeń oraz terenowych punktów charakterystycznych (na 
wypadek uszkodzenia oznakowania przez zwierzynę czy osoby postronne), ułatwiający 
zlokalizowanie w terenie wyników prac, w tym, jeśli dotyczy,  zlokalizowanie wsiedlonych 
roślin 

- dokumentację fotograficzną: ogólne ujęcie siedliska, szczegółowe ujęcie płatu roślinności, 
ujęcia ilustrujące osobniki gatunku (jeśli dotyczy – wsiedlonych osobników lub grup 
osobników wraz z ich oznakowaniem w terenie); lokalizacja każdej fotografii musi 
zawierać koordynaty GPS w systemie 1992  

http://siedliska.gios.gov.pl/
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- w odniesieniu do wsiedlanych roślin: spis florystyczny z uwzględnieniem pokrycia przez 
poszczególne gatunki roślin przeprowadzony na obszarze 2 m x 2 m wkoło wsiedlonego 
osobnika (w przypadku wsiedlenia grupy – należy podzielić miejsce wsiedlenia siatką o 
wielkości 2 m x 2 i dokonać spisu z uwzględnieniem pokrycia w każdym oczku siatki);   

- zdjęcia fitosocjologiczne wytypowanych płatów grądu, w tym z udziałem ciemiężycy 
czarnej (także z udziałem roślin wsiedlanych), ujmujące pokrycie poszczególnych 
gatunków w 10 stopniowej skali Londo i uwzględniające stopień stałości; lokalizacja 
każdego zdjęcia fitosocjologicznego musi zawierać koordynaty GPS w systemie 1992   

 

 będzie zawierała cyfrowe mapy tematyczne do raportu końcowego  wykonane w 
sposób zgodny z: 

- wytycznymi zawartymi w opracowaniu: Łochyński M., Guzik M. 2009. Standard danych 
GIS w ochronie przyrody. Poznań – Zakopane – Kraków; 

- Podręcznikiem do obsługi Platformy Informacyjno-Komunikacyjnej, zawierającym 
adaptację SDGIS na potrzeby projektu w zakresie danych przestrzennych; 

- rozporządzeniem Rady Ministrów z 15.10.2012 w sprawie państwowego systemu 
odniesień przestrzennych (Dz.U. z 2012 r., poz. 1247) – układ współrzędnych płaskich 
prostokątnych PL-1992 

 będzie zawierała wydruki cyfrowych map tematycznych do raportu końcowego 
spełniające  następujące wymagania: 

- format co najmniej A3 
- opatrzone znakami graficznymi i logotypami zgodnie z wymaganiami POIŚ 
- rozdzielczość wydruku nie mniejsza niż 300dpi 
 

 będzie zawierała podkład mapowy dla raportów cząstkowych i dla raportu końcowego 
spełniajacy następujące wymagania: 

- skala dostosowana do wielkości powierzchni stanowiska 
- skany map wykonane w rozdzielczości nie niższej niż 300 dpi. 
- kolor (RGB 24bit) 
- kalibracja do układu współrzędnych PL 1992 i zapis w pliku TIFF niosącym informacje o 

georeferencji (GeoTIFF)  
 

III. Zakres prac dla Zadania 1, 2, 3. 
 

W części Zadania 1.A dotyczącej wzmocnienia populacji przewidziane jest wykonanie  
następujących prac:   

 pozyskanie  materiału roślinnego (rok 2018) w postaci ramet pochodzących z populacji 
macierzystych w Anastazewie i Polanowie, zebranego zgodnie z wytycznymi: 
- będą to niewielkie fragmenty pędów (5-7 cm) z około 10% osobników  o  odpowiednich 
rozmiarach, a taki sposób, aby pobór niewielkiego fragmentu pędu wegetatywnego nie 
wpłynie na stan zachowania populacji i poszczególnych okazów). 
- ramety pochodzić będą z różnych lokalizacji w obrębie stanowiska, tj.  z różnych części 
populacji, tak aby zachowany został reprezentatywny charakter pozyskanej próby z 
populacji.  
- zapewniona zostanie największa możliwa losowość pozyskanych ramet, 

 prowadzenie materiału roślinnego w kontrolowanych warunkach uprawy ex situ i 
adaptacja przygotowująca do wsiedlenia na docelowe stanowiska; materiał do 
reprodukcji będzie pochodził ze stanowiska, które będzie zasilane i będzie namnażany w 
sposób wykluczający zmieszanie się z materiałem z innych populacji czy innych kolekcji 
w uprawie ex situ. dwukrotne wsiedlenie roślin z uprawy ex situ (w 2019 r. i 2020 r.) na 
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docelowe stanowiska dla osiągnięcia założenia wprowadzenia na stanowisko w 
Anastazewie w sumie 1200, a w Polanowie 3000 roślin wyprowadzonych w warunkach 
ex situ 

 wsiedlenie roślin z uprawy ex situ (2019 r. i 2020 r.) na docelowe stanowiska w 
Anastazewie (1200 ramet) i Polanowie (3000 ramet). Spodziewana udatność to min. 
75%, co stanowi 900 okazów na stanowisku w Anastazewie i 2250 okazów na 
stanowisku w Polanowie.  

 wykonanie w 2020 roku, zgodnie z opracowaną przez siebie szczegółową metodyką, 
pierwszej oceny skuteczności restytucji. Metodyka ta będzie spójna z obowiązującą 
metodyką monitoringu gatunku a zarazem obejmować będzie strukturę wiekową 
populacji. Wynik oceny wykonanej w roku 2020 będzie punktem odniesienia dla 
dalszych ocen analizowanej populacji, w tym wykonywanych w ramach monitoringu 
państwowego 

 
W części Zadania 1.B. dotyczącej poprawy stanu siedliska przewidziane jest wykonanie  

następujących prac:  

 w obrębie stanowisk w Anastazewie i Polanowie: regularne koszenie ręczne 
prowadzone w trakcie sezonu wegetacyjnego we wszystkich latach realizacji 
zadania, wraz z usuwaniem tak powstałej biomasy poza siedlisko selerów błotnych; 
łączna powierzchnia objęta koszeniem:  1050m2;w obrębie stanowisk: Bieślin, 
Giewartów, Kochowo, Ostrowo, Zieleń, Skubarczewo:  jednorazowe usunięcie 
krzewów wraz z karczowaniem (przeprowadzone poza sezonem wegetacyjnym) 
oraz regularne koszenie prowadzone w trakcie sezonu wegetacyjnego we 
wszystkich latach realizacji zadania. Biomasa powstała podczas wycinki, 
karczowania i koszenia zostanie usunięta poza siedlisko selerów błotnych; łączna 
powierzchnia objęta wycinką, karczowaniem i koszeniem: 440m2 

Do Wykonawcy należy trwałe usuwanie całości biomasy pozyskanej w trakcie realizacji 
zadania, w sposób zgodny z obowiązującym ustawodawstwem i pokrycie związanych z tym 
kosztów. 
 

 
Zakres prac dla Zadania 2. 

W części Zadania 2.A. dotyczącej odtworzenia historycznej populacji w Troszynie 
przewidziane jest wykonanie  następujących prac:   

 pozyskanie  materiału roślinnego (rok 2018) w postaci ramet, pochodzącego z populacji 
w Wierzbnie (PLH320006 Dolina Płoni i Jezioro Miedwie), zebranego zgodnie z 
wytycznymi: 
- będą to niewielkie fragmenty pędów (5-7 cm) z około 10% osobników  o  odpowiednich 
rozmiarach, a taki sposób, aby pobór niewielkiego fragmentu pędu wegetatywnego nie 
wpłynie na stan zachowania populacji i poszczególnych okazów). 
- ramety pochodzić będą z różnych lokalizacji w obrębie stanowiska, tj.  z różnych części 
populacji, tak aby zachowany został reprezentatywny charakter pozyskanej próby z 
populacji.  
- zapewniona zostanie największa możliwa losowość pozyskanych ramet, 

 prowadzenie materiału roślinnego w kontrolowanych warunkach uprawy ex situ i 
adaptacja przygotowująca do wsiedlenia na docelowe stanowiska;  

 wsiedlenie roślin z uprawy ex situ (2019 r. i 2020 r.) na docelowe stanowisko w 
Troszynie  (1800 ramet). Spodziewana udatność to min. 75%, co stanowi 1350 okazów.   

 wykonanie w 2020 roku, zgodnie z opracowaną przez siebie szczegółową metodyką, 
pierwszej oceny skuteczności restytucji. Metodyka ta będzie spójna z obowiązującą 
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metodyką monitoringu gatunku a zarazem obejmować będzie strukturę wiekową 
populacji. Wynik oceny wykonanej w roku 2020 będzie punktem odniesienia dla 
dalszych ocen analizowanej populacji, w tym wykonywanych w ramach monitoringu 
państwowego 

 
W części zadania Zadania 2.B dotyczącej poprawy stanu siedliska selerów błotnych w 

obrębie stanowisk Troszyn, Brenno – Ostrowo i Osłonin przewidziane jest wykonanie  
następujących prac:   

- w obrębie stanowiska w Troszynie:  
- regularne koszenie ręczne prowadzone w trakcie sezonu wegetacyjnego we 

wszystkich latach realizacji zadania, wraz z usuwaniem tak powstałej biomasy poza 
siedlisko selerów błotnych; łączna powierzchnia objęta koszeniem:  100m2.   

- w obrębie stanowisk w Brennie – Ostrowie i Osłoninie:  jednorazowe usunięcie 
krzewów wraz z karczowaniem (przeprowadzone poza sezonem wegetacyjnym) oraz 
regularne koszenie prowadzone w trakcie sezonu wegetacyjnego we wszystkich latach 
realizacji zadania. Biomasa powstała podczas wycinki, karczowania i koszenia 
zostanie usunięta poza siedlisko selerów błotnych; łączna powierzchnia objęta 
wycinką, karczowaniem i koszeniem: 120m2 

Do Wykonawcy należy trwałe usuwanie całości biomasy pozyskanej w trakcie 
realizacji zadania, w sposób zgodny z obowiązującym ustawodawstwem i pokrycie 
związanych z tym kosztów 

 
 
Zakres prac dla Zadania 3. 

W części Zadania 3.A dotyczącej wzmocnienia populacji przewidziane jest wykonanie  
następujących prac:   

 pozyskanie materiału roślinnego (rok 2018) w postaci ramet z populacji macierzystej w 
Szreniawie, zebranego w sposób zgodny z wytycznymi dla zbioru ramet opisanymi w 
Zadaniu 1.A i 2.A  

 prowadzenie materiału roślinnego w kontrolowanych warunkach uprawy ex situ i 
adaptacja przygotowująca do wsiedlenia na docelowe stanowiska;  

 wsiedlenie roślin z uprawy ex situ (2019 r. i 2020 r.) na docelowe stanowisko w 
Troszynie  (1800 ramet). Spodziewana udatność to min. 75%, co stanowi 1350 okazów.   

 wykonanie w 2020 roku, zgodnie z opracowaną przez siebie szczegółową metodyką, 
pierwszej oceny skuteczności restytucji. Metodyka ta będzie spójna z obowiązującą 
metodyką monitoringu gatunku a zarazem obejmować będzie strukturę wiekową 
populacji. Wynik oceny wykonanej w roku 2020 będzie punktem odniesienia dla 
dalszych ocen analizowanej populacji, w tym wykonywanych w ramach monitoringu 
państwowego 

 
W części Zadania 3.B. dotyczącej poprawy stanu siedliska selerów błotnych w obrębie 

stanowiska Szreniawa:  
- w obrębie stanowiska w Szreniawie: regularne koszenie ręczne na powierzchni 200m2 

prowadzone w trakcie sezonu wegetacyjnego we wszystkich latach realizacji zadania, wraz 
z usuwaniem tak powstałej biomasy poza siedlisko selerów błotnych; łączna powierzchnia 
objęta koszeniem:  200m2. Do Wykonawcy należy trwałe usuwanie całości biomasy 
pozyskanej w trakcie realizacji zadania, w sposób zgodny z obowiązującym 
ustawodawstwem i pokrycie związanych z tym kosztów 
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Załącznik nr 2 do SIWZ  

Załącznik nr 2 do SIWZ formularz ofertowy 

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ 

WZÓR FORMULARZA OFERTOWEGO 

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

miejscowość, data 

 

 

Oferta 

dla 

PAN Ogrodu Botanicznego – Centrum Zachowania  

Różnorodności Biologicznej w Powsinie 

ul. Prawdziwka 2, 02-973 Warszawa 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych na realizację  

Usługi środowiska naturalnego - Restytucja gatunku selery błotne Apium repens w 
ramach projektu FlorIntegral – zintegrowana ochrona in situ i ex situ rzadkich, 
zagrożonych i priorytetowych gatunków flory na terenie Polski, finansowanego ze 
środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, nr. 
POIS.02.04.00-00-0006/17 

 

WYKONAWCA 

Nazwa 

 

Adres 

 

Forma organizacyjno-prawna 

 

NIP 

 

REGON 
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Nr telefonu 

 

Adres e-mail 

 

Nr konta bankowego 

                                    

Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy/-ów 

 

Rodzaj upoważnienia do reprezentowania Wykonawcy/-ów  

 

Wzór podpisu i parafy osoby/osób podpisującej ofertę (Wykonawcy lub uprawnionego do 
reprezentacji Wykonawcy): 

Czytelnie imię i nazwisko Podpis 

  

W przypadku wyboru naszej oferty, umowa z naszej strony zostanie podpisana przez: 

Czytelnie imię i nazwisko Podpis 

  

 

Nawiązując do ogłoszonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

przetargu nieograniczonego na: 

Usługi środowiska naturalnego - restytucja gatunku selery błotne Apium repens w 
ramach projektu FlorIntegral - zintegrowana ochrona in situ i ex situ rzadkich, 

zagrożonych i priorytetowych gatunków flory na terenie Polski 
 

1. Składam/y ofertę na realizację całości prac (Zadania 1, 2)  na warunkach opisanych 

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz na warunkach określonych w niniejszej 

ofercie, za łączną cenę ofertową   

…………………………………………………………………….…… PLN 

słownie: ………………………………………………………………………..… złotych,  
w tym:  
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za wykonanie Zadania 1: ………………. zł brutto, słownie (…………………….); 
za wykonanie Zadania 2: ………………. zł brutto, słownie (…………………….); 
za wykonanie Zadania 3: ………………. zł brutto, słownie (…………………….); 

 

 

2. Oświadczam/my, że zapoznałem/liśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków 

Zamówienia oraz wyjaśnieniami i zmianami SIWZ przekazanymi przez Zamawiającego i 

uznaję/my się za związanych określonymi w nich postanowieniami i zasadami postępowania. 

 

2.1. Akceptuję/my terminy realizacji zamówienia, tj. 30 czerwca 2020 r.  

2.2. Akceptuję/my proponowane warunki płatności, w tym 30 dniowy termin płatności,   

2.3. Załączony do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór umowy został 

przeze mnie/nas zaakceptowany bez zastrzeżeń. 

2.4. Zapoznałem/liśmy się z warunkami postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego i akceptuję/my je bez zastrzeżeń. 

2.5. Jestem/śmy związani ofertą przez okres 60 dni (bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się wraz upływem terminu składania ofert), a w przypadku wyboru 

mojej oferty zobowiązuję/my się do zawarcia umowy w terminie  i miejscu 

wskazanym przez Zamawiającego. 

2.6. W cenie niniejszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania 

zamówienia. 

2.7. Informuję/emy, iż prowadzona działalność klasyfikuje się jako: (należy podkreślić)  

Mikroprzedsiębiorstwo - przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i 

którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów 

EURO. 

Małe przedsiębiorstwo – przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i 

którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów 

EURO. 

Średnie przedsiębiorstwo - przedsiębiorstwo, które nie jest 

mikroprzedsiębiorstwem ani małym przedsiębiorstwem i które zatrudnia mniej niż 

250 osób i którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów EURO lub roczna 

suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EURO 

Żadna z powyższych klasyfikacji 
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2.8. Oświadczam/y, że hasło dostępu do zaszyfrowanego dokumentu JEDZ jest 

następujące:  

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

…… 

 

2.9. 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*. 

Zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, gdyż 

………………………….……………………………………………………………………

…………. 

2.10. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować 

na poniższy adres: 

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

2.11. W załączeniu dokument do oceny w ramach kryteriów oceny ofert „ Kwalifikacje 

zawodowe   i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia” 

2.12. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 

art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio 

lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia 

publicznego w niniejszym postępowaniu. 

 

3. W przypadku  przyznania zamówienia: 

3.1. zobowiązuję/my się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego; 

3.2. osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących 

realizacji umowy jest ..................................................................... 

e-mail: ………...……........………….…………………..……....….tel./fax: …………..…..; 

 

4. Ofertę niniejszą składam/y na ………..kolejno ponumerowanych stronach. 
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5. Integralnymi załącznikami niniejszej oferty zgodnie z wymaganiami zawartymi w SIWZ 

są: 

 

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

( Jedz – w postaci elektronicznej, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, przesłany  na wskazany adres e:mail) 

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

(dowód wniesienia wadium) 

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

(Kwalifikacje zawodowe   i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia) 

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

( inne dokumenty np.pełnomocnictwo, zobowiązanie…. – jeśli dotyczy) 

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

 

 

 

  

 

Pouczony o odpowiedzialności karnej (m. in. z art. 297 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - 

Kodeks karny Dz. U. z 2017 r. poz. 2204) oświadczam, że oferta oraz załączone do niej 

dokumenty opisują stan prawny i faktyczny aktualny na dzień złożenia oferty. 

 

 

 

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

/Podpis i pieczęć imienna osoby - osób 

upoważnionej(ych) do reprezentowania 

Wykonawcy/ 

 

 

.........................., dnia ……..........….2018 r. 

UWAGA 

Wszystkie zmiany już po wypełnieniu oferty powinny być dokonywane poprzez skreślenie 

poprzedniej wartości lub wyrażenia oraz wpisanie nowej z parafką osoby upoważnionej do 

reprezentowania Wykonawcy. Nie dopuszcza się używania korektora. 
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* ŁĄCZNA CENA OFERTOWA stanowi całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, 

uwzględniające wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z 

niniejszą SIWZ. 
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Załącznik nr 4 do SIWZ  

Załącznik nr 4 do SIWZ wykaz usług 

 
WZÓR WYKAZU USŁUG 

Wykonawca 
Nazwa: ……………………………………………………...…….………………… 
Adres:  ……………………………………………………...…….………………… 

……………………………………………………...…….………………… 
 
W nawiązaniu do oferty złożonej w przetargu nieograniczonym na wykonanie: 
 Usługi środowiska naturalnego do zadania „Restytucja gatunku selery błotne Apium 

repens” w ramach projektu FlorIntegral – zintegrowana ochrona in situ i ex situ rzadkich, 
zagrożonych i priorytetowych gatunków flory na terenie Polski”,  finansowanego ze środków 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 nr. POIS.02.04.00-
00-0006/17 
 

 
 

Oświadczam/-y*, że wykonałem (liśmy)* /wykonuję(jemy) niżej wymienione prace 
pozwalające na wykazanie spełniania warunku udziału w postępowaniu: 
  

1. W odniesieniu do warunku opisanego w punkcie 4.2.1.1.1 SIWZ:   
 

Lp. 
 
 

 Przedmiot i opis 
usługi 

Podmiot, na rzecz 
którego wykonano 

usługę  
 (pełna nazwa) 

Termin wykonania  
usługi (dzień, miesiąc, 

rok rozpoczęcia i 
zakończenia świadczenia 

usług) 

Wykonawca 
Zamówienia/usług 

(pełna nazwa)2 

Sposób dysponowania 
(niewłaściwe skreślić) 

     Zasób własny 
Wykonawcy/ zasób 
podmiotu trzeciego* 

      

 

2. W odniesieniu do warunku opisanego w punkcie 4.2.1.1.2 SIWZ:   
 

 
2 W przypadku, gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia a usługi wykazać zamierza więcej niż jeden spośród nich, każdy z 

tych wykonawców wypełnia odrębny wykaz dotyczący wykonanych przez niego usług. 
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Lp. 
 
 

 Przedmiot i opis  
usługi/pracy 

Odbiorca pracy 
Zamawiający 
(pełna nazwa) 

Termin wykonania  
pracy (dzień, miesiąc, rok 

rozpoczęcia i 
zakończenia świadczenia 

usług) 

Wykonawca 
Zamówienia/usług 

(pełna nazwa)3 

Sposób dysponowania 
(niewłaściwe skreślić) 

     Zasób własny 
Wykonawcy/ zasób 
podmiotu trzeciego* 

      

 
 

Do wykazu należy załączyć dowody określające czy te usługi zostały wykonane lub są 
wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne 
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w 
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli  
z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać 
tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub 
ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte 
wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 
składania ofert. 

 

 
* niewłaściwe skreślić 
 
 

………………………………..     …………………………… 
       (miejscowość, data)        (podpis wykonawcy) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3 W przypadku, gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia a usługi wykazać zamierza więcej niż jeden spośród nich, każdy z 

tych wykonawców wypełnia odrębny wykaz dotyczący wykonanych przez niego usług. 
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Załącznik nr 5 do SIWZ  

Załącznik nr 5 do SIWZ wykaz osób 

 
WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA 

 
Informacja w zakresie zdolności zawodowej o której mowa w punkcie 4.2.1.2 SIWZ 

dotycząca personelu realizującego przedmiot zamówienia 
 
Wykonawca 
 
Nazwa: ……………………………………………………...…….………………… 
 
Adres: ……………………………………………………...…….………………… 
 
 
W nawiązaniu do oferty złożonej w przetargu nieograniczonym na realizację: 

Usługi środowiska naturalnego do zadania „Restytucja gatunku selery błotne 
Apium repens w ramach projektu FlorIntegral – zintegrowana ochrona in situ i 

ex situ rzadkich, zagrożonych i priorytetowych gatunków flory na terenie 
Polski”, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i 

Środowisko na lata 2014-2020 (nr umowy POIS.02.04.00-00-0006/17) 
 
 
 

Oświadczam/-y, że: 
 
1.  w realizacji zamówienia będą uczestniczyć następujące osoby:  

 

 

Lp.  Imię i nazwisko  
Wykształcenie, 

doświadczenie, 
kwalifikacje 

Informacja  
o podstawie do dysponowania 

osobą 

(wskazać podstawę, np. umowa o 
pracę, umowa cywilno-prawna, 
zobowiązanie podmiotu trzeciego)  

 

Przewidywany zakres 
wykonywanych 

czynności 
 

1.     

2.     

…     
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2. Kompetencje osób wyznaczonych do realizacji zamówienia stanowią o spełnieniu  
warunków zdolności zawodowej dla udziału w postępowaniu, o których mowa w 
punkcie 4.2.1.2 SIWZ, zgodnie z następującym wykazem:  

ZDOLNOŚĆ ZAWODOWA IMIĘ I NAZWISKO  

Osoba, która w okresie ostatnich 5 lat wykonała, co najmniej 
jedną pracę w zakresie zbioru materiału dowolnego gatunku 
rośliny w postaci ramet z przeznaczeniem do namnożenia 

 

Osoba, która będzie kierownikiem realizacji zadań nr 1, 2 i 3, 
oraz posiada wykształcenie, co najmniej magisterskie lub 
równoważne w zakresie nauk przyrodniczych lub biologicznych 
o specjalizacji botanicznej, środowiskowej lub ogólnej, lub 
wykształcenie w zakresie nauk ogrodniczych 

 

Osoba będąca autorem lub współautorem inwentaryzacji 
siedlisk przyrodniczych, przeprowadzonej w ramach pracy 
badawczej. Definicję pracy badawczej zawarto w pkt 4.2.1.1.2 

 

Osoba będąca autorem lub współautorem oceny stanu 
populacji zagrożonego lub chronionego gatunku rośliny 
naczyniowej przeprowadzonej w ramach pracy badawczej lub 
działania ochronnego. Definicję pracy badawczej i działania 
ochronnego zawarto w pkt 4.2.1.1.2 

 

 
 

 
 

 

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

/Podpis i pieczęć imienna osoby - osób 

upoważnionej(ych) do reprezentowania 

Wykonawcy/ 

 

 

.........................., dnia ……..........….2018 r. 
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Załącznik nr 6 do SIWZ 
 

Załącznik nr 6 do SIWZ. 

 
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PRZYNALEŻNOŚCI  DO GRUPY KAPITAŁOWEJ* 
 

Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień 
publicznych  w przetargu nieograniczonym pn:  

Usługi środowiska naturalnego „Restytucja gatunku  
selery błotne Apium repens w ramach projektu FlorIntegral - zintegrowana ochrona 
in situ i ex situ rzadkich, zagrożonych i priorytetowych gatunków flory na terenie 

Polski” 
 

1. *oświadczam. że przynależę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy  
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 798 z późn. zm.), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp z 
następującymi wykonawcami, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu o 
udzielenie zamówienia: 

1)… 
2) … 
Przedstawiam w załączeniu następujące 

dowody…………………………………………. , że powiązania z Wykonawcą (nazwa 
adres)……………………………………………... nie prowadzą do zakłócenia konkurencji 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

....................................... 
(miejscowość, 

data) 
.................................................................. 

(podpis i pieczęć 
Wykonawcy) 

 
2. * oświadczam. że nie przynależę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu 

ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 
2018 r. poz. 798 z późn. zm.), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp z 
wykonawcami, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu o udzielenia 
zamówienia: 

 
....................................... 
(miejscowość, 

data) 
.................................................................. 

(podpis i pieczęć 
Wykonawcy) 

Uwaga: Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia od zamieszczenia na stronie internetowej 
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu powyższe 
oświadczenie. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że 
powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia. 

.........................., dnia ……..........….2018 r. 
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Załącznik nr 7 do SIWZ 

 

Załącznik nr 7 do SIWZ. 

 
ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU , O KTÓRYM MOWA W ART. 22a USTAWY Pzp  DO 

ODDANIA DO DYSPOZYCJI WYKONAWCY NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW NA POTRZEBY 
WYKONANIA ZAMÓWIENIA  pn: 

  
Usługi środowiska naturalnego do zadania „Restytucja gatunku  selery błotne 

Apium repens w ramach projektu FlorIntegral – zintegrowana ochrona in situ i ex situ 
rzadkich, zagrożonych i priorytetowych gatunków flory na terenie Polski”, 

 finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 
na lata 2014-2020 (nr umowy POIS.02.04.00-00-0006/17) 

 
Ja: ……………………………………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania Podmiotu, stanowisko (właściciel, 
prezes zarządu, członek zarządu, prokurent, upełnomocniony reprezentant itp.*) Działając w 
imieniu i na rzecz: 
………………………………………………………………………………………………  (nazwa 
Podmiotu) Zobowiązuję się do oddania nw. zasobów na potrzeby wykonania zamówienia: 
……………………………………………………………………………………………… 

do dyspozycji Wykonawcy : 
………………………………………………………………………………………………  (nazwa 
Wykonawcy) przy wykonywaniu (w trakcie realizacji) zamówienia pod nazwą:  

Usługi środowiska naturalnego -Restytucja gatunku selery błotne Apium repens w 
ramach projektu FlorIntegral - zintegrowana ochrona in situ i ex situ rzadkich, zagrożonych i 

priorytetowych gatunków flory na terenie Polski 
 

Oświadczam, iż: 
1) udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie:              

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………… 

2) sposób wykorzystania przez Wykonawcę  udostępnionych przeze mnie zasobów przy 
wykonywaniu zamówienia będzie następujący: 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………… 

3) charakter stosunku łączącego mnie z Wykonawcą będzie następujący: 
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………  

4) zakres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący: 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………… 

5) okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący: 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………… 
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_________________________________
_ 

podpisy osób/osoby wskazanych w 
dokumencie uprawniającym 

do występowania w obrocie prawnym lub 
posiadających pełnomocnictwo 

 
.........................., dnia ……..........….2018 r. 
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Załącznik nr 8 do SIWZ 

 

Załącznik nr 8 do SIWZ umowa 

 

ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ 

WZÓR UMOWY 

UMOWA Nr …………………../2018 

 

zawarta w dniu …………. 2018 r. w Warszawie pomiędzy: 

 

Polską Akademią Nauk Ogród Botaniczny - Centrum Zachowania Różnorodności 
Biologicznej w Powsinie, ul. Prawdziwka 2, 02-973 Warszawa, NIP: 5251575083, REGON: 
000325713 
reprezentowaną na podstawie udzielonego pełnomocnictwa BOM-1356/DOP-635/2017/AJ 
przez dr Pawła Kojsa - Dyrektora Polskiej Akademii Nauk Ogrodu Botanicznego – Centrum 
Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie  
zwaną dalej „Zamawiającym” 

a  

  

reprezentowaną przez:  

[•] – [•], zwaną dalej „Wykonawcą”,  

  

 

Zamawiający i Wykonawca zwani są dalej łącznie „Stronami”, każda osobno zaś „Stroną”. 

  

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), zwanej 

dalej: „Pzp”, zawarta została umowa (zwana dalej: „Umową”) o następującej treści: 

 

§ 1. 

1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie usługi środowiska naturalnego do zadania 

„Restytucja gatunku selery błotne Apium repens” realizowanego w ramach projektu POIIŚ 

2014-2020 nr. POIS.02.04.00-00-0006/17 pn. „FlorIntegral – zintegrowana ochrona in situ 

i ex situ rzadkich, zagrożonych i priorytetowych gatunków flory na terenie Polski”, 

(zwanego dalej: Projektem), zgodnie z:  

a. Opisem Przedmiotu Zamówienia – stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy,  

b. Ofertą Wykonawcy – której kopia stanowi Załącznik nr 2 do Umowy, 

c. Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) – stanowiącą Załącznik nr 3 do 

Umowy, 

d. Zasadami oznakowania materiałów związanych z wykonaniem zlecenia – Załącznik 

nr 5 do Umowy 
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2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie ze sztuką 

i swoją najlepszą wiedzą a także zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami 

prawa, w tym m.in. z: 

a. ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 142 

z późn. zm.), a w szczególności z art. 28 ust. 1-5 oraz 8, 10 i 13; 

b. Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu 

gospodarki leśnej (Dz. U. Nr 161, poz. 1141 z późn. zm.), 

c. Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie 

szczegółowych zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów (Dz. U. Nr 58, poz. 

405 z późn. zm.) 

3. W przypadku zmiany powyższych aktów prawnych, a także innych aktów prawnych 

wpływających na treść Umowy, Wykonawca uwzględni te zmiany w trakcie realizacji 

przedmiotu Umowy. 

 

§ 2. 

1. Termin wykonania przedmiotu Umowy ustala się dla poszczególnych Zadań, o których 

mowa w Załączniku nr 1 do Umowy, i tak: 

Zadanie 1. Wykonanie przedmiotu usługi musi nastąpić do 30 czerwca 2020 r. 
Zadanie 2. Wykonanie przedmiotu usługi musi nastąpić do 30 czerwca 2020 r. 
Zadanie 3. Wykonanie przedmiotu usługi musi nastąpić do 30 czerwca 2020 r 

2. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu w terminie do 21 dni 

kalendarzowych od podpisania Umowy opis stosowanej metodyki i harmonogram pracy, 

w formie: Wstępnego Raportu Merytorycznego, odnośnie realizacji poszczególnych 

Zadań, o których mowa w Załączniku nr 1 do Umowy.  

3. Wstępny Raport Merytoryczny winien zawierać przegląd i analizę dostępnych danych nie 

starszych niż 10 lat (publikowanych, niepublikowanych, informacji ustnych) nt. 

występowania, stanu zachowania, zagrożeń, podejmowanych działań z zakresu ochronny 

czynnej i innych działań mogących mieć wpływ na stan ochrony gatunków roślin i siedlisk 

objętych Umową. 

Wstępny Raport Merytoryczny będzie przygotowany w formie wydruku i elektronicznie 

(format: pdf. i doc.). 

4. Wykonawca jest zobowiązany poinformować Zamawiającego (pisemnie lub drogą 

elektroniczną) o terminie rozpoczęcia i zakończenia każdego działania opisanego w 

harmonogramie prac, na minimum 7 dni przed rozpoczęciem i zakończeniem danego 

działania. Zamawiający zastrzega możliwość uczestniczenia w ekspedycjach terenowych. 

5. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia raportu rzeczowego, o którym mowa 

w Załączniku nr 1 do umowy, każdorazowo po zakończeniu działania, opisanego w 

harmonogramie prac zawartym we Wstępnym Raporcie Merytorycznym, przy 

uwzględnieniu opisu stosowanej metodyki.  

6. Do potwierdzenia wykonania przedmiotu Umowy, w tym każdego z Zadań, o których 

mowa w §2 ust 1, niezbędne jest sporządzenie i podpisanie przez Zamawiającego 

protokołu odbioru, w tym każdego z Zadań – bez zastrzeżeń.  
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Do potwierdzenia wykonania Wstępnego Raportu Merytorycznego, niezbędne jest 

sporządzenie i podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru Wstępnego Raportu 

Merytorycznego. 

7. Do odbioru ze strony Zamawiającego, upoważniona jest komisja działająca pod 

przewodnictwem Kierownika Projektu lub innej osoby wyznaczonej przez Kierownika 

Projektu.  

8. Wzór Protokół odbioru stanowi Załącznik nr 4 do Umowy: 

9. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego braków i uchybień w przedstawionym 

Wstępnym Raporcie Merytorycznym, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy dodatkowy 

termin (nie krótszy niż 5 dni kalendarzowych) do dokonania wskazanych poprawek 

i uzupełnień.  

Wykonawca będzie zobowiązany do uwzględnienia i/lub wyjaśnienia stwierdzonych 

braków i uchybień oraz przedstawienia poprawionego Wstępnego Raportu 

Merytorycznego.  

Po otrzymaniu poprawionego Wstępnego Raportu Merytorycznego, Zamawiający 

dokona ponownej oceny w ciągu 7 dni kalendarzowych. W przypadku ponownego 

stwierdzenia przez Zamawiającego braków i uchybień w poprawionym przez 

Wykonawcę Wstępnym Raporcie Merytorycznym Zamawiający może:  

a. naliczyć Wykonawcy karę umowną i wyznaczyć Wykonawcy (nie krótszy niż 5 dni 

kalendarzowych) dodatkowy termin na kolejną poprawę Wstępnego Raportu 

Merytorycznego; albo  

b. odstąpić od Umowy;   

W przypadków wskazanym w pkt ‘b’, oraz stwierdzenia przez Zamawiającego braków i 

uchybień w kolejnym poprawionym na zasadzie opisanej w pkt ‘a’ powyżej Wstępnym 

Raporcie Merytorycznym: 

- zastępczo powierzyć wykonanie Wstępnego Raportu Merytorycznego w ramach 

Wykonania Zastępczego na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

10. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w wykonaniu prac Zamawiający może 

odmówić odebrania prac wykonanych wadliwie. Po upływie terminu wykonania Zadania, 

Zamawiający może:  

a. naliczyć Wykonawcy karę umowną, zgodnie z § 6 Umowy; albo  

b. wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin na wykonanie Zadania lub jego części 

w sposób wolny o wad lub usterek, a po jego bezskutecznym upływie odstąpić 

od Umowy;   

i w każdym z przypadków wskazanych w pkt ‘a’ i ‘b’ powyżej zastępczo powierzyć 

wykonanie prac niewykonanych należycie w ramach Wykonania Zastępczego na koszt 

i ryzyko Wykonawcy. 

11. Każda zmiana we Wstępnym Raporcie Merytorycznym (w tym harmonogramu) wymaga 

pod rygorem nieważności uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.  

12. Datę wykonania Umowy stanowi dzień podpisania ostatniego protokołu odbioru Zadania 

bez zastrzeżeń.  

13. Na zasadach określonych w ust. 14-19 poniżej, Wykonawca udziela gwarancji na 

wykonany przedmiot Umowy.  

14. Okres gwarancji wynosi 5 lat, i liczony jest od daty wykonania Umowy. 
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15. W terminie 5 lat od daty wykonania Umowy Wykonawca jest zobowiązany do 

gwarancyjnego corocznego udziału z Zamawiającym w weryfikacji stanu nasadzenia 

roślin (selerów błotnych). Termin weryfikacji stanu nasadzenia roślin będzie wskazywany 

Wykonawcy przez Zamawiającego z wyprzedzeniem co najmniej 7 dni roboczych. 

16. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 lit ‘a’, ‘b’ i ‘c’ Wykonawca 

zobowiązany jest do gwarancyjnego utrzymywania we własnych zasobach (na swój 

koszt i swoje ryzyko), w okresie 5 lat od daty wykonania Umowy, co najmniej 

następującej liczby roślin selerów błotnych wyhodowanych w związku z realizacją Zadań 

1, 2 i 3, tj.: Zadanie 1 -  800 sztuk z ramet pochodzących ze stanowiska w Anastazewie i 

2000 sztuk z ramet pochodzących ze stanowiska w Polanowie; Zadanie 2 - 1200 sztuk z 

ramet pochodzących ze stanowiska w Wierzbnie;  Zadanie 3 - 1200 sztuk roślin z ramet 

pochodzących ze stanowiska w Szreniawie,  

17. W dniu podpisania ostatniego protokołu odbioru Zadania bez zastrzeżeń Wykonawca 

zobowiązany jest do okazania Zamawiającemu roślin o których mowa w ust 16 powyżej. 

18. W przypadku ustalenia braków/zmniejszenia się populacji stanu nasadzonych roślin 

selerów błotnych podczas corocznej weryfikacji, Wykonawca zobowiązany jest do 

niezwłocznego wydania Zamawiającemu, w terminie wskazanym przez Zamawiającego i 

nie dłuższym niż 7 dni, brakującej liczby roślin z utrzymanych gwarancyjnych zasobów.  

19. Po upływie 5 lat od daty wykonania Umowy Wykonawca może rozdysponować pozostały 

materiał roślinny według własnego uznania, a obowiązek gwarancyjny wygasa. 

 

§ 3. 

1. Za wykonanie Umowy Strony ustalają łączne wynagrodzenie brutto (z VAT) w wysokości  

………………… zł, słownie (……………………..), w tym:  

a. za wykonanie Zadania 1: ………………. zł brutto, słownie (…………………….); 

b. za wykonanie Zadania 2: ………………. zł brutto, słownie (…………………….); 

c. za wykonanie Zadania 3: ………………. zł brutto, słownie (…………………….); 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu 

Umowy i nie będzie podlegało zmianom. 

3. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 nastąpi po wykonaniu danego Zadania, 

w formie przelewu na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę, w terminie do 30 

dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej 

faktury/rachunku wraz z protokołem odbioru bez zastrzeżeń. Za dzień zapłaty Strony 

ustalają dzień wydania dyspozycji przelewu z rachunku bankowego Zamawiającego. 

4. Na fakturze / rachunku należy umieścić dokładny opis usługi zgodny z Umową. 

5. Zamawiający nie udziela żadnych zaliczek na poczet wykonywanych prac. 

6. Podstawą wystawienia faktury/rachunku jest podpisany bez zastrzeżeń przez 

Zamawiającego protokół odbioru, stwierdzający wykonanie danego Zadania bez wad.  

 

§ 4. 

1. Wykonawca zobowiązany jest do współpracy z Zamawiającym, w szczególności do 

niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących 

mieć wpływ na prawidłowość lub terminowość wykonania przedmiotu Umowy, w tym 
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udzielania wyjaśnień dotyczących sposobu realizacji przedmiotu Umowy oraz informacji 

dotyczących postępu w realizacji przedmiotu Umowy. 

2. Czynności kontrolne prowadzone poza siedzibą Zamawiającego wykonywane będą 

przez jego przedstawicieli, działających na podstawie pisemnego upoważnienia 

udzielonego przez Zamawiającego. 

3. 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. 

4. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie Umowy przez osoby wskazane 

w Załączniku do Formularza ofertowego (wykaz osób), posiadające odpowiednie 

kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie. 

5. Zmiana osób wskazanych w ust. 4 powyżej jest dopuszczalna pod warunkiem, że osoby 

spełniają warunki udziału dotyczące osób wskazanych w SIWZ, oraz posiadają nie 

gorsze kwalifikacje i doświadczenie niż osoby wskazane w ofercie do przetargu (za które 

Wykonawca uzyskał punkty w ramach kryteriów oceny ofert). Powyższa zmiana nie 

stanowi zmiany Umowy, a dla skuteczności wymaga uprzedniej akceptacji 

Zamawiającego, wyrażonej w formie pisemnej. Warunkiem wyrażenia zgody przez 

Zamawiającego jest złożenie przez Wykonawcę wniosku wraz z wyjaśnieniem przyczyn 

zmiany (w formie: pisemnej, faxem lub drogą elektroniczną) oraz wykazanie, że nowe 

proponowane osoby (osoba) spełniają wymagania określone powyżej. Zmiana osób z 

zachowaniem procedury określonej powyżej, nie wymaga formy aneksu. 

6. W przypadku powierzenia wykonania części przedmiotu Umowy podwykonawcy, 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jego działania lub zaniechania jak za własne. 

7. Na zasadach określonych poniżej Wykonawca może powierzyć wykonanie części 

zamówienia podwykonawcy:  

a. Zatrudnienie dodatkowego(ych) podwykonawcy(ów), zmiana podwykonawcy(ów) lub 

zmiana zakresu prac powierzonych podwykonawcy(om), nie wskazanego(ych) w 

ofercie lub JEDZ-u, dopuszczalna jest wyłącznie po uzyskaniu, uprzedniej wyrażonej 

pod rygorem nieważności w formie pisemnej, zgody Zamawiającego; 

b. Dalsze powierzenie wykonania całości lub części powierzonych podwykonawcom 

prac dalszym podwykonawcom, wymaga uzyskania uprzedniej wyrażonej pod 

rygorem nieważności w formie pisemnej, zgody Zamawiającego na takie powierzenie; 

8. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22 a ust. 1 ustawy Pzp, w 

celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest 

zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub 

Wykonawca samodzielnie, spełnia je w stopniu nie mniejszym, niż podwykonawca, na 

którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia 

9. Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia osób wykonujących czynności wskazane w 

SIWZ - na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 

1974 r.- Kodeks pracy (t. j. Dz.U. z 2018 r., poz.108, ze zm.). 
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10. W okresie realizacji przedmiotu zamówienia osoby te powinny być zatrudnione przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę na okres nie krótszy niż czas niezbędny do wykonania 

danych czynności. 

11. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego 

nie krótszym niż 3 dni robocze, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć oświadczenie  

o zatrudnianiu przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane  

przez  Zamawiającego  w  SIWZ czynności,  na podstawie umowy o pracę. 

12. Nieprzedłożenie  przez  Wykonawcę,  w  terminie  wskazanym  przez  Zamawiającego 

oświadczenia  będzie  traktowane  jako  niewypełnienie  obowiązku  zatrudnienia 

Pracowników  uczestniczących w realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę. 

13. W  trakcie  realizacji  zamówienia  zamawiający  uprawniony  jest  do  wykonywania  

czynności  kontrolnych wobec  wykonawcy  odnośnie  spełniania  przez  wykonawcę  lub  

podwykonawcę  wymogu  zatrudnienia  na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących wskazane w SIWZ czynności. Zamawiający uprawniony jest 

w szczególności do:   

a. żądania złożenia oświadczeń w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów 

i dokonywania ich oceny,  

b. żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów,  

c. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.  

 

§ 5 

1. Wykonawca, zgodnie z wymaganiami SIWZ, przed zawarciem Umowy wniósł 

zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, w wysokości 8% ceny brutto oferty  

(„Zabezpieczenie”), tj.: ……..……. zł w formie: ……...............……....  

2. Zabezpieczenie służy zabezpieczeniu zapłaty roszczeń z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania przedmiotu Umowy.   

3. Zabezpieczenie zostanie zwolnione przez Zamawiającego i przekazane Wykonawcy w 

ciągu 30 dni od daty wykonania Umowy.  

4. Zamawiający jest upoważniony do zaspokojenia z Zabezpieczenia, jak również z innych 

kwot należnych Wykonawcy na podstawie Umowy, wszelkich należności służących 

Zamawiającemu w stosunku do Wykonawcy, w tym w szczególności kar umownych, 

kosztów Wykonania Zastępczego oraz odszkodowań należnych Zamawiającemu w 

związku z realizacją Umowy.  

 

§ 6 

1. W razie niewykonania Umowy Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kary 

umownej w wysokości 20 % wartości całego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 

3 ust. 1. 

2. W razie nienależytego wykonania Umowy Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia 

kary umownej w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia brutto dla danego zadania, 

o którym mowa w § 3 ust. 1. 

3. W razie wystąpienia zwłoki w oddaniu prac w ramach realizacji przedmiotu Umowy, 

w terminach określonych w § 2 ust. 1, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 
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umowną w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia brutto dla danego zadania, 

o którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy jeden dzień zwłoki. 

4. W razie wystąpienia zwłoki w usunięciu wad, o których mowa w § 2 ust 10 Umowy, 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1% wartości 

wynagrodzenia brutto dla danego zadania, o którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy jeden 

dzień zwłoki liczonej od dnia następnego po dniu wyznaczonym na usunięcie wad.  

5. Za naruszenie obowiązku przedłożenia Zamawiającemu w terminie do 21 dni 

kalendarzowych od podpisania Umowy opisu stosowanej metodyki i harmonogramu 

pracy, w formie: Wstępnego Raportu Merytorycznego, w wysokości 0,2 % wartości 

całego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy jeden dzień 

opóźnienia.  

6. Za naruszenie obowiązku uwzględnienia i/lub wyjaśnienia stwierdzonych braków i 

uchybień oraz przedstawienia poprawionego Wstępnego Raportu Merytorycznego, w 

wysokości 0,2 % wartości całego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1, za 

każdy jeden dzień opóźnienia. 

7. W razie ponownego stwierdzenia przez Zamawiającego braków i uchybień 

w poprawionym przez Wykonawcę Wstępnym Raporcie Merytorycznym, niezależnie od 

kary umownej o której mowa w § 6 ust. 6 (powyżej), w wysokości 10 % wartości całego 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1.  

8. Za  niedopełnienie  wymogu  zatrudniania  Pracowników    uczestniczących  w  realizacji 

zamówienia    na  podstawie  umowy  o  pracę  w  rozumieniu  przepisów  Kodeksu  

Pracy  –  w  wysokości  kwoty  minimalnego  wynagrodzenia  za  pracę  ustalonego  na  

podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili 

stwierdzenia przez  Zamawiającego  niedopełnienia  przez  Wykonawcę  wymogu  

zatrudniania Pracowników świadczących Usługi na podstawie umowy o pracę 

w rozumieniu przepisów Kodeksu  Pracy)  za  każdy  przypadek,  przy  czym  w  sytuacji  

gdy  naruszenie  będzie dotyczyło  więcej  niż  1  pracownika  kara  będzie  naliczona  za  

każdego  z  pracowników niezatrudnionych na umowę  pracę; 

9. Za naruszenie obowiązku corocznego udziału z Zamawiającym w weryfikacji stanu 

nasadzenia roślin (selerów błotnych), w wysokości 0,5 % wartości całego wynagrodzenia 

brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy jeden przypadek naruszenia. 

10. Za naruszenie obowiązku utrzymywania we własnych zasobach w okresie 5 lat od daty 

wykonania Umowy wymaganej minimalnej liczby roślin selerów błotnych wyhodowanych 

z ramet, tj. w związku z realizacją Zadania 1 -  800 sztuk z ramet pochodzących ze 

stanowiska w Anastazewie i 2000 sztuk z ramet pochodzących ze stanowiska w 

Polanowie; w związku z realizacją Zadania 2 - 1200 sztuk z ramet pochodzących ze 

stanowiska w Wierzbnie;  w związku z realizacją Zadania 3 - 1200 sztuk roślin z ramet 

pochodzących ze stanowiska w Szreniawie - w wysokości 0,005 % wartości całego 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1, za każdą jedną brakującą sztukę 

rośliny (selerów błotnych).  

11. Za naruszenie obowiązku uzyskania  uprzedniej wyrażonej pod rygorem nieważności 

w formie pisemnej, zgody Zamawiającego na zatrudnienie dodatkowego(ych) 

podwykonawcy(ów), zmianę podwykonawcy(ów) lub zmianę zakresu prac powierzonych 

podwykonawcy(om), nie wskazanego(ych) w ofercie lub JEDZ-u, w wysokości 15 % 
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wartości całego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy jeden 

przypadek naruszenia. 

12. Za naruszenie obowiązku uzyskania  uprzedniej wyrażonej pod rygorem nieważności 

w formie pisemnej, zgody Zamawiającego na dalsze powierzenie wykonania całości lub 

części powierzonych podwykonawcom prac dalszym podwykonawcom w wysokości 15 

% wartości całego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy jeden 

przypadek naruszenia.  

13. Jeżeli na skutek niewykonania bądź nienależytego wykonania Umowy, z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy, powstanie szkoda przewyższająca zastrzeżone 

w Umowie kary umowne lub też szkoda powstanie z przyczyn innych niż te, ze względu 

na które zastrzeżono karę umowną, Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia 

odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych 

14. Zamawiający ma prawo do pomniejszenia wartości wynagrodzenia za wykonanie 

przedmiotu umowy o wartość naliczonych kar. 

15. Naliczanie i dochodzenie zapłaty kar pozostaje niezależne od uprawnienia do 

odstąpienia od Umowy. 

16. W przypadku odstąpienia od Umowy, w mocy pozostają postanowienia zobowiązujące 

Wykonawcę do zapłaty kar umownych naliczonych przed odstąpieniem od Umowy. 

17. W przypadku, gdy z winy Wykonawcy, Zamawiający nie otrzyma z instytucji 

współfinansującej całości lub części dofinansowania przyznanego na realizację 

określonego w § 1 ust. 1 przedmiotu Umowy, Wykonawca obowiązany jest do zwrotu 

Zamawiającemu utraconej kwoty dofinansowania. 

 

§ 7 

1. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone 

autorskie prawa majątkowe do utworów powstałych w ramach Umowy /w tym  Wstępnego 

Raportu Merytorycznego/ (dalej: Utwory), i że są one wolne od jakichkolwiek wad 

prawnych lub roszczeń osób trzecich, a korzystanie z nich przez Zamawiającego lub inne 

osoby zgodnie z Umową nie będzie naruszać praw własności intelektualnej, ani żadnych 

innych praw osób trzecich, w tym praw autorskich, patentów i dóbr osobistych.  

2. Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do Utworu na 

następujących polach eksploatacji:  

a. utrwalanie na jakimkolwiek nośniku, a w szczególności na dyskach komputerowych 

oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego;  

b. zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką, w tym: drukarską, techniką magnetyczną 

na kasetach video, dyskach audiowizualnych, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką 

zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy 

zapisu;  

c. publiczne wyświetlanie, odtwarzanie;  

d. użyczanie, najem, wymiana nośników, na których Utwór został zapisany;  

e. sporządzanie wersji obcojęzycznych;  

f. wprowadzanie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej;  

g. wykorzystywanie na stronach internetowych;  

h. wykorzystywanie w utworach multimedialnych;  
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i. wykorzystywanie fragmentów Utworu do celów promocyjnych i reklamy;  

j. publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp 

w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w nieograniczonej ilości nadań i wielkości 

nakładów.  

k. wykorzystywanie Utworu lub jego fragmentów do realizacji zadań Zamawiającego.  

3. Wynagrodzenie wskazane w §3 ust 1 obejmuje wszelkie świadczenia Wykonawcy, w tym 

wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych do Utworu na polach 

eksploatacji wymienionych w ust. 2 oraz za udzielenie zezwolenia (prawa zależne), o 

którym mowa w ust. 4. Wynagrodzenie obejmuje także własność nośników, na których 

utrwalono Utwór.  

4. Zamawiający ma prawo do wprowadzania poprawek i zmian do zaakceptowanego 

Wstępnego Raportu Merytorycznego, a ponadto Wykonawca udziela Zamawiającemu 

bezterminowego, wyłącznego prawa zezwalania na dokonywanie opracowań lub 

wyciągów z Utworu, a także do korzystania z opracowań i rozporządzanie nimi w sposób 

określony w ust. 2.  

5. Zamawiający ma prawo do przeniesienia uprawnień i obowiązków wynikających z Umowy 

na osoby trzecie. 

 

§ 8 

1. Niezależnie od innych przyczyn wskazanych w treści Umowy Zamawiający ma prawo 

odstąpienia od Umowy (w całości lub w części) w przypadku:  

1) nie przedłożenia przez Wykonawcę w terminie dokumentacji, o której mowa w §2 ust. 2   

2) podania przez Wykonawcę w składanych dokumentach potwierdzających wykonanie 

przedmiotu Umowy, niepełnych lub nieprawdziwych danych oraz informacji;  

3) utrudniania kontroli procesu wykonywania przedmiotu Umowy; 

4) wykonania przedmiotu Umowy w sposób sprzeczny z postanowieniami § 1 ust 1 i 2, 

5) wykonywania przedmiotu Umowy przy pomocy podwykonawców nie wskazanych w 

ofercie złożonej w Przetargu lub w stosunku do których Zamawiający nie wyraził swojej 

zgody, 

6) gdy zwłoka w wykonaniu danego zadania ponad termin określony w §2 ust. 1 

przekracza 3 miesiące.    

2. Oświadczenie o odstąpieniu może być złożone w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości o przyczynach stanowiących podstawę odstąpienia.  

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, 

lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa 

państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od Umowy w 

całości lub części w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 

okolicznościach.   

 

§ 9 

1. Zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej w postaci aneksu do umowy 

podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem ust. 3.  
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2. Strony zobowiązują się do pisemnego powiadomienia drugiej ze Stron o zmianie nazwy, 

siedziby i/lub adresu korespondencyjnego, rachunków bankowych, danych osób, o 

których mowa w § 10.  

3. Zmiany dokonane zgodnie z ust. 2 uznaje się za zmiany informacyjne, które nie 

wymagają sporządzania aneksu do umowy.  

4. Strony dokonają odpowiedniej zmiany postanowień niniejszej umowy w zakresie 

wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zmiany:  

a. stawki podatku od towarów i usług,  

b. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie  przepisów  ustawy z dnia 10 października 2002 

r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,  

c. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,  

- jeżeli zmiany te (określone w pkt a-c) będą miały wpływ na koszty wykonania 

zamówienia przez Wykonawcę. 

5. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 4 lit. ‘a’ wartość netto wynagrodzenia 

Wykonawcy nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na 

podstawie nowych, obowiązujących przepisów.  

6. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 4 lit. ‘b’ wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie 

zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, wynikającą ze zwiększenia 

wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie, do wysokości aktualnie 

obowiązującego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń 

publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.  

7. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 4 lit. ‘c’ wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie 

zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany 

dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej 

kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz 

Zamawiającego.  

8. Obowiązek wykazania, iż zmiany określone w ust. 4 lit. a-c  mają bezpośredni wpływ na 

koszty wykonania zamówienia spoczywa na Wykonawcy.  

9. W celu dokonania zmian umowy, o których mowa w ust. 4 lit. a-c Wykonawca 

zobowiązany jest wystąpić do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o zmianę 

wynagrodzenia, przedkładając do wglądu odpowiednie kalkulacje i dokumenty, w tym 

m.in. kopie umów z pracownikami realizującymi przedmiot zamówienia, 

dokumenty/deklaracje ZUS: 1) potwierdzające zasadność i bezpośredni wpływ 

zaistniałych zmian na koszty wykonania zamówienia, 2) określające stopień, w jakim 

zmiana, o której mowa w ust. 4 lit. a-c  wpłynie na wysokość wynagrodzenia.  

10. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z zapisami ust. 9 nastąpi od dnia:  

1) wejścia w życie przepisów uzasadniających zmianę, jeżeli Wykonawca złoży wniosek 

w terminie do 30 dni, licząc od dnia wejścia w życie tych przepisów, lub  

2) złożenia wniosku przez Wykonawcę, jeżeli wniosek wpłynie do Zamawiającego po 

upływie terminu określonego w ust. 10 pkt 1). 

11. Zamawiający przewiduje również możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień 

zawartej umowy w formie aneksu do umowy w przypadku:  
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a. siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z ofertą i SIWZ, 

a przez siłę wyższą strony rozumieją klęski żywiołowe, stan wyjątkowy, działania 

terrorystyczne, strajk powszechny, nowe akty prawne lub decyzje właściwych władz, 

a także działania lub zaniechania działania organów państwowych, samorządowych 

lub osób trzecich uniemożliwiających terminową realizację zamówienia, o okres nie 

przekraczający czasu trwania przeszkody w wykonaniu zamówienia,  

b. zmian wynikających z przepisów prawa,   

c. wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń, leżących po Stronie Zamawiającego i nie 

wynikających z winy Wykonawcy, co może skutkować zmianą wynagrodzenia lub 

zmianą terminu realizacji. 

12. Ponadto Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu realizacji w przypadku:  

a. sporządzenia protokołu konieczności na wykonanie prac dodatkowych, wykonanie 

których stało się niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, 

b. wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, 

pomimo zachowania należytej staranności,  

c. wstrzymania realizacji Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po jego 

stronie 

d. działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są 

konsekwencją winy którejkolwiek ze stron,  

e. wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających 

wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z umową, przez okres nie krótszy niż jeden 

miesiąc potwierdzonych, pod rygorem nieważności w formie pisemnej, przez 

Zamawiającego,   

13. Przesunięcie terminu wykonania przedmiotu umowy może nastąpić o sumę ilości dni dla 

każdej z przyczyn, o których mowa w ust 12.  

 

§ 10 

1. Osobą wyznaczoną do uzgodnień związanych z wykonaniem Umowy, w tym nadzoru nad 

realizacją umowy, ze strony Zamawiającego jest Kierownik Projektu lub inna osoby 

wyznaczone przez kierownika projektu.  

………………. tel. …………….. e-mail: ………………. (lub osoba wskazana na 

zastępstwo). 

2. Osobą wyznaczoną do uzgodnień związanych z wykonaniem przedmiotu Umowy ze 

strony Wykonawcy jest  

………….……… tel:………......….. tel. kom.: ………….……….. e-mail: ………… lub 

…………………. tel: ………………. tel. kom: ……………. e-mail: …………… 

 

§ 11 

1. W sprawach nieuregulowanych Umową będą miały zastosowanie obowiązujące przepisy 

prawa, w szczególności: 

a. przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459 z 

późn.zm); 

b. przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 

r. poz. 1579 z późn.zm.); 
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c. przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. 

U. z 2017 r. poz. 880 ze zm). 

2. Spory mogące wyniknąć z Umowy Strony poddadzą pod rozstrzygnięcie sądu 

powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

3. Wykonawca nie może przenieść w całości, ani w części, praw (w tym wierzytelności) i 

obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią, bez uprzedniej pisemnej zgody 

Zamawiającego. 

4. Strony zobowiązują się, do zgodnego z prawem przetwarzania wszystkich danych 

osobowych, w tym zgodnego z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 

5. Umowa sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: dwa dla 

Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy. Część Umowy stanowią następujące załączniki: 

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia. 

Załącznik nr 2 – Kopia Oferty Wykonawcy. 

Załącznik nr 3 – SIWZ 

Załącznik nr 4 – Wzór protokołu odbioru  

Załącznik nr 5 – Zasady oznakowania materiałów związanych z wykonaniem zlecenia 

 

 

 

 

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

       ZAMAWIAJĄCY                                                                            WYKONAWCA  
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Załącznik nr 4 do Umowy – Wzór protokołu odbioru  

 

 

Warszawa, dnia ………………………… r. 

PROTOKÓŁ ODBIORU nr… 

do umowy nr…………….…. z dnia……… 

I. W dniu ……………………………r. w PAN Ogrodzie Botanicznym – CZRB w Warszawie 

dokonano odbioru / ponownego odbioru* następujących prac: 

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

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

Komisja w składzie: 

1. …………………………………………................................. – Przewodniczący, 

2. …………………………………………................................. – Przedstawiciel PAN OB.-

CZRB, 

3. …………………………………………................................. – Przedstawiciel PAN OB.-

CZRB, 

potwierdza że Wykonawca przekazał przedmiot umowy w dniu ………………… . 

II. Opis zakresu wykonanych prac i przekazanych materiałów obejmujących przedmiot 

umowy: 

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

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

Komisja dokonała w dniu/dniach …………………… oceny przekazanego przedmiotu umowy 

pod względem poprawności i kompletności. 

III. Komisja oświadcza, że przedmiot umowy został wykonany zgodnie z postanowieniami i 

nie wnosi żadnych uwag.* 

lub: 

Komisja oświadcza, że stwierdziła braki i uchybienia w przekazanym przedmiocie umowy. 

Wykaz braków i uchybień został wymieniony w załączniku nr 1 do protokołu. Wyznacza się 

Wykonawcy dodatkowy termin (np. 14 dni od otrzymania protokołu odbioru prac z usterkami) 

na usunięcie wskazanych w protokole odbioru braków i uchybień. W przypadku stwierdzenia 

kolejnych braków i uchybień Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy.* 

Podpisy Komisji: 

1………………………………. 

2………………………………. 

3……………………………… 

Na tym odbiór zakończono. 

Protokół został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla 

Zamawiającego i Wykonawcy. 

Ze strony Wykonawcy protokół odebrał …………………………………… 

 

…………………………………… 

(data i podpis) 

* niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 5 do Umowy 

 

Zasady oznakowania materiałów związanych z wykonaniem zlecenia 

1) Wszelka korespondencja, w tym korespondencja (elektroniczna i papierowa), umowy 

zawarte z wykonawcami na realizację przedmiotu umowy, ogłoszenia, raporty rzeczowe 

zawierające wyniki prac terenowych, szablon dokumentacji, oraz ewentualne prezentacje w 

programie Power Point, itp., należy oznaczać znakami: 

a) Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko , 

b) Unii Europejskiej. 

Logotypy należy umieścić w stopce, w kolejności wskazanej powyżej. 

2) Dokumenty finansowe- faktury, rachunki i inne dokumenty finansowo-księgowe nie 

podlegają oznaczeniu. 

3) Wszelkie wymogi odnoszące się do oznaczania dokumentów dotyczą sytuacji, w których 

oznaczenie jest wykonalne technicznie. W przypadku dokumentów mających charakter 

gotowych formularzy, wzorów, w których treść Wykonawca nie ma możliwości ingerencji, lub 

gdy dokumenty są wystawiane przez podmioty zewnętrzne, oznaczanie nie jest wymagane. 
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Załącznik nr 9 do SIWZ 

 

Załącznik nr 9 do SIWZ -  

INFORMACJA W ZAKRESIE KRYTERIÓW OCENY OFERT „KWALIFIKACJE 
ZAWODOWE I DOŚWIADCZENIE OSÓB WYZNACZONYCH DO REALIZACJI 

ZAMÓWIENIA” 
 
Wykonawca 
 
Nazwa: ……………………………………………………...…….………………… 
 
Adres: ……………………………………………………...…….………………… 
 
W nawiązaniu do oferty złożonej w przetargu nieograniczonym na realizację: 

Usługi środowiska naturalnego do zadania „Restytucja gatunku selery błotne   
Apium repens w ramach projektu FlorIntegral – zintegrowana ochrona in situ i ex situ 

rzadkich, zagrożonych i priorytetowych gatunków flory na terenie Polski”, 
 finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 

na lata 2014-2020 (nr umowy POIS.02.04.00-00-0006/17) 
 
Kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia, 
odpowiadające kryteriom P2, P3, P4 oceny ofert opisanym w punkcie 14.2 SIWZ, są 
zgodne z poniższym wykazem: 
 
Prace odpowiadające kryterium P2: 
Łączna liczba wykonanych przez osoby wyznaczone do realizacji zamówienia: 

-  działań ochronnych dla siedlisk przyrodniczych o kodzie 3130 lub o kodzie 3270, 
obejmujących poprawę stanu siedliska wraz z  oceną jego  stanu  

- działań ochronnych dla stanowisk selerów błotnych (bez względu na rodzaj fitocenozy),   
obejmujących ocenę stanu populacji i poprawę jej stanu  

-  opracowań strategicznych dotyczących ochrony siedlisk przyrodniczych 3130, 3270 lub 
stanowisk selerów błotnych: 

l.p. Nazwa/tytuł/przedmiot pracy, lata realizacji Osoby wyznaczone przez 
Wykonawcę do realizacji 
zamówienia, które brały udział 
w wykonaniu pracy 

1.   

2.   

3.   

4.   

…   

 
Prace odpowiadające kryterium P3:  
Łączna liczba wykonanych przez osoby wyznaczone do realizacji zamówienia: działań 
ochronnych nakierowanych na czynną ochronę dowolnego, prawnie chronionego gatunku 
rośliny naczyniowej, lub odpowiadających takim działaniom, co do zakresu i metod, prac 
badawczych, obejmujących zarówno etap ex situ jak i wsiedlenie wyprowadzonych w 
warunkach ex situ okazów roślin chronionych na siedliska przyrodnicze: 

l.p. Nazwa/tytuł/przedmiot pracy, lata realizacji Osoby wyznaczone przez 
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Wykonawcę do realizacji 
zamówienia, które brały udział 
w wykonaniu pracy 

1.   

2.   

3.   

4.   

…   

 
Prace odpowiadające kryterium P4:  
Praktyczna umiejętność uprawy ex situ selerów błotnych u co najmniej jednej spośród osób 
wyznaczonych do realizacji zamówienia,   udokumentowana w postaci co najmniej jednego 
materiału publikowanego lub roboczego (np. raport, sprawozdanie) opisującego własny 
dorobek praktyczny w zakresie uprawy tego gatunku: 

l.p. Nazwa/tytuł/przedmiot pracy, lata realizacji Osoby wyznaczone przez 
Wykonawcę do realizacji 
zamówienia, które brały udział 
w wykonaniu pracy 

1.   

2.   

3.   

4.   

…   

 
 
 

 

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

/Podpis i pieczęć imienna osoby - 

osób 

upoważnionej(ych) do 

reprezentowania 

Wykonawcy/ 

 

 

.........................., dnia ……..........….2018 r. 
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Załącznik nr 10 do SIWZ 

 

Załącznik nr 10 do SIWZ  

WZÓR WYKAZU NARZĘDZI I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH 
 
Wykonawca 
 
Nazwa: ……………………………………………………...…….………………… 
 
Adres: ……………………………………………………...…….………………… 
 
W nawiązaniu do oferty złożonej w przetargu nieograniczonym na realizację: 

Usługi środowiska naturalnego do zadania „Restytucja gatunku selery błotne 
Apium repens w ramach projektu FlorIntegral – zintegrowana ochrona in situ i ex situ 

rzadkich, zagrożonych i priorytetowych gatunków flory na terenie Polski”, 
 finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 

na lata 2014-2020 (nr umowy POIS.02.04.00-00-0006/17) 
 
oświadczam, że dysponuję narzędziami i urządzeniami technicznymi wymienionymi 
poniżej:  
 

 

L.p. 
Pomieszczenie lub teren, o których 
mowa w punkcie 4.2.1.3 SIWZ 

Opis 
pomieszczenia/tere

nu   

Forma 
dysponowani

a 

1 

pomieszczenie lub wydzielony teren  do 
prowadzenia czynności związanych z 
przygotowaniem do rozmnażania roślin z 
ramet pozyskanych z warunków naturalnych, 
zapewniającym zachowanie integralności 
materiału roślinnego, tj. uniemożliwiającym 
ryzyko wprowadzenia innego niż przedmiotowy 
gatunek oraz uniemożliwiającym ryzyko 
wprowadzenia innych niż typowane do 
restytucji okazów przedmiotowego gatunku….. 

 

  

2. 

wydzielony teren z rozsadnikami lub 
inspektami, które będą posiadały stały dostęp 
wody dla zapewnienia optymalnych warunków 
wzrostu i aklimatyzacji dla uprawianych roślin 
przedmiotowego gatunku…… 

  

…    

 
 
Miejscowość  ……………………… dnia ……………………… 
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………....................................... 

/Podpis i pieczęć imienna osoby - 

osób 

upoważnionej(ych) do 

reprezentowania 

Wykonawcy/ 

 

 

.........................., dnia ……..........….2018 r. 
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Załącznik nr 11 do SIWZ 

Załącznik nr 11 do SIWZ  

  
 

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem o 
udzielenie zamówienia publicznego 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 

119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polska Akademia Nauk, Pałac 

Kultury i Nauki, pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa, skrytka pocztowa 24, tel. (22) 182-60-

00; Dane kontaktowe zamawiającego: Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny - 

Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie, ul. Prawdziwka 2, 02-973 

Warszawa, tel. 22 754 26 10, e-mail: ob.sekr@obpan.pl; 

 inspektorem ochrony danych osobowych jest Pan Paweł Kojs (Lokalny Administrator 

Bezpieczeństwa Informacji), Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny – Centrum 

Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie ul. Prawdziwka 2, 02-973 

Warszawa, tel. 22 754 26 10, e-mail: ob.sekr@obpan.pl; Pani Tamara Rogowska 

(Administrator Bezpieczeństwa Informacji) Polska Akademia Nauk Pałac Kultury i Nauki, 

pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa, skrytka pocztowa 24, tel. 22/182 68 34, e-

mail:tamara.rogowska@pan.pl; 

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w 

celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Usługi 

środowiska naturalnego - Restytucja gatunku gatunku selery błotne Apium repens w 

ramach projektu FlorIntegral - zintegrowana ochrona in situ i ex situ rzadkich, 

zagrożonych i priorytetowych gatunków flory na terenie Polski prowadzonym w trybie 

przetargu nieograniczonego; 

 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 

1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;   
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 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, 

przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia (a jeżeli 

czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas 

trwania umowy) oraz przez okres archiwizacji dokumentów wynikający z innych 

przepisów prawa; 

 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, 

związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, a w 

przypadku danych osobowych przekazanych przez Wykonawcę, którego oferta została 

wybrana - także z zawarciem i realizacją umowy, a w przypadku danych osobowych 

przekazanych przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana - także z zawarciem i 

realizacją umowy; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy 

Pzp;   

 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w 

sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w 

art. 18 ust. 2 RODO ***;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 

przepisy RODO; 

 nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest 

art. 6 ust. 1 lit. c RODO, (a w przypadku Wykonawcy, którego oferta została wybrana 

i z którym Zamawiający zawrze umowę  - także art. 6 ust. 1 lit. b RODO).  


