
Wygenerowano: 2021-03-24 10:54 Strona 1 / 8

Wygenerowano za pośrednictwem serwisu Baza Konkurencyjności.

projekt nr POIS.02.04.00-00-0108/16 pn. „Ochrona siedlisk i gatunków terenów nieleśnych zależnych od wód” w ramach…

Ogłoszenie

Numer

2021-19050-38941

Id

38941

Powstaje w kontekście projektu

POIS.02.04.00-00-0108/16 - Ochrona siedlisk i gatunków terenów nieleśnych zależnych od wód

Tytuł

projekt nr POIS.02.04.00-00-0108/16 pn. „Ochrona siedlisk i 
gatunków terenów nieleśnych zależnych od wód” w ramach 
działania 2.4 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020” .

Warunki zmiany umowy

1.�Istotne Zmiany umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem nieważności, z 
zachowaniem warunków dopuszczalności zmian umowy określonych przepisami ustawy i niniejszego 
paragrafu.
2. Istotna zmiana postanowień umowy w zakresie zmiany terminu obowiązywania umowy, terminów 
wynikających ze zleceń, o których mowa w § 3 ust. 4 ( dalej ,, zlecenia” ) jest dopuszczalna gdy wystąpią 
następujące okoliczności: 
a)�działania osób trzecich uniemożliwiają wykonanie umowy lub danego zlecenia, które to działania nie są 
konsekwencją winy Wykonawcy, 
b)�zaistnieją okoliczności powodujące niemożność realizacji poszczególnych zleceń, z przyczyn leżących 
po stronie Zamawiającego, 
c)�wystąpi konieczność zmiany sposobu wykonania Umowy, o ile zmiana taka jest konieczna 
w celu prawidłowego wykonania Umowy, 
d)�Zamawiający dopuści się zwłoki, przekraczającej 14 dni, w przekazaniu dokumentów do Wykonawcy, 
które są niezbędne do przygotowania lub prowadzenia postępowania.
e)�konieczność wprowadzenia takich zmian wynikać będzie z okoliczności, których przy dołożeniu należytej 
staranności nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy i zmiany te są korzystne lub konieczne 
dla Zamawiającego;
f)�z przyczyn obiektywnych, niezależnych od Wykonawcy, które nie zostały przewidziane w punktach 
poprzedzających, Wykonawca nie ma możliwości wykonania zamówienia w przewidzianym pierwotnie 
terminie.
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W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa powyżej, termin obowiązywania umowy oraz 
wskazane w zleceniach terminy zostaną wydłużone o czas trwania przeszkody, uniemożliwiającej 
wykonywanie usługi. 

3.�Dopuszcza się, możliwość zmiany wskazanych w załączniku nr 1 umowy postępowań, zmiany wynikać 
mogą w szczególności z konieczności dostosowania postępowań do obowiązującego u Zamawiającego 
Planu zamówień publicznych. Dopuszczony zakres zmian: 
- zmiana trybu postępowania, 
- zmiana ilości postępowań w wyniku połączenia lub podzielenia zamówień u Zamawiającego –
- ograniczenia ilości postępowań ( max 1 postępowanie) w przypadku przedłużającej się procedury 
wyboru Wykonawcy niniejszej umowy, powodującej konieczność przeprowadzenia postepowania przez 
Zamawiającego we własnym zakresie. 
4.�Dopuszcza się zmianę wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1, polegającego 
na podwyższeniu lub obniżeniu wskazanego maksymalnego wynagrodzenia, przy zachowaniu cen 
jednostkowych wskazanych w § 6 ust. 2 umowy. Warunkiem dopuszczalności zmiany jest wystąpienie 
okoliczności wskazanych w ust. 3 niniejszego paragrafu.
5.�Niezależnie od powyższych Zamawiający przewiduje również możliwość dokonania zmiany 
postanowień umowy w zakresie:
- wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 jeżeli łączna wartość zmian jest mniejsza niż 10% 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy; 
- zmiany sposobu zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa § 6 ust. 2, w przypadku uzasadnionych potrzeb 
Zamawiającego.

Załączniki

Dodane do ogłoszenia w obowiązującej wersji z dn. 2021-03-24
1. zal_nr 1_ wykaz zamowień.
2. wyjasnienie treści zapytania ofertowego.
Dodane do ogłoszenia w wersji 1 z dn. 2021-03-23
1. zal_nr 3 wykaz usług
2. zal_nr-4 wykaz osób.doc
3. zal_ nr 2- formularz oferty.doc
4. zał_nr_5 wzór umowy.
5. Zał-nr-6-oświadczenie-powiazania
6. zał-nr-7 kryterium oceny
7. zał_ nr 8 Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych
8. zapytanie ofertowe.pdf

Czy dopuszczalna oferta częściowa?

NIE
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Data opublikowania ogłoszenia

2021-03-23

Data ostatniej zmiany

2021-03-24

Termin składania ofert

2021-03-31 09:00:00

Planowany termin podpisania umowy

2021-03

Dane adresowe ogłoszeniodawcy

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie
ul. Mogilska  25
31-542 Kraków
NIP: 6762387006

Osoby do kontaktu

Izabela Znamirowska
tel.: -
e-mail: izabela.znamirowska.krakow@rdos.gov.pl

Części zamówienia

Część: 1

Tytuł części 1

brak podziału na części

Budżet części 1

33210,00 PLN

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 1

Typ
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Usługa

Podkategoria

Usługi prawne

Opis

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług prawnych w zakresie przygotowania i 
przeprowadzenia, na podstawie art. 37 ust. 3 pkt. 3 i pkt. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r.- Prawo 
zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019), zwanej dalej ustawą,  postepowań o udzielenie 
zamówienia publicznego realizowanych przez Zamawiającego w 2021 r., w ramach projektu (dalej 
Projekt) nr POIS.02.04.00-00-0108/16 pn. „Ochrona siedlisk i gatunków terenów nieleśnych zależnych 
od wód”
W ramach usługi Wykonawca zobowiązany będzie do: 
a.�przygotowania i przeprowadzenia, postepowań o udzielenie zamówienia publicznego, o 
wartościach powyżej  kwoty 130 000 złotych  
b.�przygotowania i przeprowadzenia procedur wyłonienia wykonawców zamówień o wartościach 
poniżej progów stosowania ustawy zgodnie z Wytycznymi oraz zgodnie z wewnętrznym regulaminem 
Zamawiającego.
4.�Świadczenie usług będzie miało miejsce do momentu zawarcia przez Zamawiającego umowy 
dotyczącej danego zamówienia publicznego, a także ewentualnej reprezentacji Zamawiającego 
w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą, w tym ewentualnych 
postępowaniach sądowych w zakresie wynikającym z toku w/w postępowań o udzielenie 
zamówienia publicznego oraz ewentualne opiniowanie możliwych zmian do zawartych umów o 
udzielenie zamówienia publicznego przez cały okres ich obowiązywania.
Szczegółowy opis zamówienia zamieszczono w załączniku do ogłoszenia- zapytanie ofertowe.

Kody CPV

79111000-5 Usługi w zakresie doradztwa prawnego

Miejsca realizacji

adres

Kraj

Polska

Województwo

małopolskie

Powiat

Kraków

Gmina

Kraków-Śródmieście
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Miejscowość

Kraków

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Wiedza i doświadczenie

Opis

1.�W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy: 
1.2� spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
1.2.3.zdolności technicznej lub zawodowej:
1.2.3.1. minimalne warunki dotyczące doświadczenia: Wykonawca w okresie ostatnich  3 lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 
zrealizował: co najmniej 2 usługi polegające na przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego:
- każde z postępowań przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego lub 
w trybie podstawowym, na podstawie przepisów ustawy lub ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)

Typ

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis

minimalne warunki dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – o kwalifikacjach 
zawodowych, doświadczeniu niezbędnym do wykonania zamówienia, odpowiadającym warunkom 
określonym – wykonawca skieruje do realizacji zamówienia, co najmniej:  jedną osobę – specjalistę 
ds. zamówień, która posiada:  
•�doświadczenie:
- przygotowała i przeprowadziła co najmniej pięć postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, 
gdzie każde z postępowań przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego 
lub w trybie podstawowym, na podstawie przepisów ustawy lub ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) oraz każde finansowane było ze środków 
unijnych.

- zrealizowała min 3  usługi polegające na zastępstwie Zamawiającego przed KIO, z pozytywnym 
skutkiem dla obsługiwanego Klienta, 
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•�uprawnienie do wykonywania zawodu adwokata lub radcy prawnego lub jest prawnikiem 
zagranicznym w rozumieniu ustawy z dnia 5 lipca 2002r. o świadczeniu przez prawników 
zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczpospolitej Polskiej (Dz.U.2016.1874 późn. zm.).

Typ

Dodatkowe warunki udziału

Opis

1.�W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy: 
1.1�nie podlegają wykluczeniu na podstawie przesłanek o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy 
pzp.
1.2 Zamawiający nie może udzielać zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub 
kapitałowo. Przez  powiązania  kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania-

  między  Zamawiającym lub osobami  upoważnionymi  do  zaciągania zobowiązań  w  imieniu-
  Zamawiającego  lub  osobami  wykonującymi w  imieniu  Zamawiającego  czynności  związane z 

przeprowadzeniem  procedury  wyboru  wykonawcy a wykonawcą,  polegające w szczególności na: 
a)�uczestniczeniu  w  spółce  jako  wspólnik  spółki  cywilnej  lub  spółki  osobowej,  
b)�posiadaniu  co  najmniej  10%  udziałów  lub  akcji, 
c)�pełnieniu  funkcji  członka  organu  nadzorczego  lub  zarządzającego,  prokurenta, pełnomocnika,  
d)��pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub  powinowactwa w linii 
prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa  drugiego stopnia w linii  bocznej lub w 
stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Typ

Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

Opis

1.�W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa wraz z 
ofertą następujące dokumenty: 
a.�wykaz wykonanych usług, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a 
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem przedmiotu, dat 
wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane. Wzór wykazu stanowi Załącznik 
nr 3 do zapytania ofertowego;
b.�dowody określające czy usługi wykazane w wykazie, o którym mowa w pkt. 4 lit. a) powyżej, zostały 
wykonane należycie, przy czym dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez 
podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym 
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy;
c.�wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w 
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szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 
zawodowych, uprawnień, doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a 
także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania 
tymi osobami. Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.
2. 1.�Wykonawca złoży wraz z ofertą oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym, sporządzone 
wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do niniejszego zapytania.

Kryteria oceny do części 1

Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis

1 kryterium: cena brutto z wagą 70 % (gdzie 1% = 1 pkt),

Czy kryterium cenowe?

NIE

Opis

2.�2 kryterium: doświadczenie osoby (specjalisty ds. zamówień) wyznaczonej do realizacji zamówienia, o 
której mowa w pkt. 1.2.3.2.3 sekcji II zapytania, z wagą 30% (1% = 1 pkt.)

Podsumowanie

Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem

-> 2021-03-24 - data opublikowania

-> 2021-03-31 09:00:00 - termin składania ofert
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-> 2021-03 - planowany termin podpisania umowy

Oś czasu realizacji przedmiotów zamówienia

Brak zdefiniowanych etapów dla przedmiotów zamówienia.


