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LF.082.1.1.2017 Kraków dn. 19.01.2017 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(zwana dalej „SIWT”)

Dostawa materialów promocyjnych”

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu LIFE12 NAT/PŁ/000053 „Ochrona siedlisk kserotermicznych w obszarach

Natura 2000 na Wyżynie Miechowskiej”.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39

i nast. ustawy z dnia Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn.

zm.), zwanej dalej ustawą.

Zamówienie jest finansowane ze środków Instrumentu Finansowego „LIFE÷” przez Unię Europejską i Narodowy Fundusz

Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej.

Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
dla dostaw.

znak sprawy: LF.082.1.1.2017

Nazwa i adres Zamawlaipcego:

REGIONALNA DYREKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE

Plac Na Stawach 3,30-107 Kraków -

tel. (12) 61 98 120, (12) 61 98 121, fax: (12) 61 98 122

www.kra kow. rdos.goy.11

e-mail: sekretariat.krakowćrdos.oy.pl

Korespondencję dotyczącą przedmiotowego postępowania należy kierować na adres Zamawiającego: Regionalna Dyrekcja

Ochrony Środowiska w Krakowie Plac Na Stawach 3, 30 -107 Kraków, bądź na adres e-mail:

izabeIa.znamirowska.krakow(rdos.Eoy.M
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I. INFORMACJE OGÓLNE.

1. Nazwa Zamawiającego: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska W Krakowie,
adres strony internetowej na której dostępna jest SIWZ: http://bip.krakow.rdos.Roy.pI/ w dziale ‚„Zamówienia publiczne”.

2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów promocyjnych, realizowanych
w ramch działań informacyjno- promocyjnych projektu LIFE12 NAT/PL/000053 „Ochrona siedlisk kserotermicznych w
obszarach Natura 2000 na Wyżynie Miechowskiej”.

Zamówienie zostało podzielone na 3 części:

Część 1: dostawa długopisów i zestawów piśmienniczych z nadrukami, opracowanie graficzne i dostawa breloków w
kształcie owieczki i roślin kserotermicznych, odznak (pinsy) z logo projektu.

Część II: dostawa koszulek bawełnianych (T-shirt) z nadrukami, toreb bawełnianych z nadrukami, toreb z filcu naturalnego
z nadrukami, toreb papierowych A4 z nadrukami, toreb papierowch AS z nadrukami.

Część III: opracowanie graficzne, wydruki dostawa plakatów przyrodniczych (5 typów tematycznych).

Szczegółowy opis realizacji zamówienia oraz opis przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 1 do SIWZ.

3. Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): Część l-31 808,94 PLN netto, Część II-85000 PLN netto,Część 111-11487,80
PLN netto

4. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
Kod i nazwa zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
22.46.20.00-6 — Materiały reklamowe”
39294100-0 - Artykuły informacyjne i promocyjne;

5. Nieprzekraczalny termin realizacji zamówienia: do 17 marca 2017 r. od daty zawarcia umowy ( z zastrzeżeniem, że termin
realizacji może ulec skróceniu jako kryterium oceny oferty)

6. Istotne postanowienia umowy zawiera załącznik nr 5 do SIWZ.

7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

8. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyc oferte na dowolną ilość części.

9. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.

10. Zamawiający nie żda wniesienia wadium.

11. Zamawiający nie żada wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

12. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą,
jeżeli Zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych: Zamawiający nie przewiduie rozliczeń w walutach obcych.
Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a wykonawcą realizowane będą w złotych polskich (PLN).

13. Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia przy pomocy podwykonawców. Zamawiający żąda wskazania przez
wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom i podania firm (nazw)
podwykonawców.

li. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. PODSTAWY WYKLUCZENIA.

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:

1. nie podlegają wykluczeniu;

2. spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:

2.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych
przepisów- Zamawiający nie określa w tym zakresie warunków udziału w postępowaniu;

2.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej- Zamawiający nie określa w tym zakresie warunków udziału w postępowaniu;

2.3. zdolności technicznej lub zawodowej- Zamawiający nie określa w tym zakresie warunków udziału w postępowaniu.
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3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postepowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w
odniesieniu do zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej
lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu,
że realizując zamówienie, będzie dysponowal niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

5. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę:

5.1. o którym mowa w art. 24 ust.1 pkt.12-23 ustawy;

6. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 ustawy, 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. Przepisu zdania
pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, oneczono prawomocnym wyrokiem
sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego
zakazu.

7. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy,
uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt. 6.

8. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 19 ustawy, przed wykluczeniem wykonawcy, zamawiający zapewnia
temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie
zakłóci konkurencji. Zamawiający wskazuje w protokole sposób zapewnienia konkurencji.

III. DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW DO
WYKLUCZENIA

1. Wykonawca, w terminie 3 dnI od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5
ustawy, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić
dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.

2. Wraz z ofertą Wykonawca składa aktualne na dzień składania ofert następujące dokument stanowiący wstępne
potwierdzenie, że wykonawca nie podiega wykluczeniu:

• Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (w zakresie i zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 3 do SIWZ).

3. 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.
W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, będzie dysponował niezbędnymi
zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący
wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów, które
określają w szczególności:

a. zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;

b. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

c. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

3



d. czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu
dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane
zdolności dotyczą.

4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania istnienia wobec nich podstaw wykluczenia
oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postepowaniu:zamieszcza informację
o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkLlll. 2 (wzór załącznik nr 3 do SIWZ).

5. Oświadczenia dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na
zasadach w art. 22 a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.

6. Dokumenty, o których mowa 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, inne niż oświadczenia, o których
mowa w pkt. 5, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

7. 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.

IV. WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJACY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

1. Wykonawcy mogą ubiegać się wspólnie o udzielenie niniejszego zamówienia.

2. wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy.

3. W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo
sporządzone w formie pisemnej, określające osobę pełnomocnika, zakres reprezentacji oraz zawierające wskazanie
postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia. Pełnomocnictwo należy załączyć w formie oryginału lub kopii
poświadczonej notarialnie.

4. Sposób składania oświadczeń i dokumentów przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

4.1. Dokumenty braku podstaw do wykluczenia każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
składa osobno.

4.2. Dokumenty potwierdzające spełnienia postawionych przez Zamawiającego warunków, składają ci z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia, którzy odpowiadają za ich spełnienie.

4.3. Oświadczenia i dokumenty składane łącznie przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: ofertę
składa (podpisuje) pełnomocnik w imieniu wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub
wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia na zasadach ogólnych.

V. DOKUMENTY SKŁADAJĄCE SIĘ NA OFERTĘ

1. Ofertę składa się na formularzu ofertowym stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ.

2. Oferta powinna zawierać co najmniej:

a. wskazanie ceny brutto za realizację całego zamówienia oraz złożenie formularza cen jednostkowych ( załącznik
nr 2a do SlWZ) odpowiedniego dla Części na którą jest składana oferta.

b. wskazanie Części zamówienia, na którą składana jest oferta.
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c. W przypadku jeżeli Wykonawca zamierza realizować zamówienie przy pomocy podwykonawcy/ów, w załączniku
nr 2 do SIWZ należy wskazać część zamówienia, którego wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć
podwykonawcy/om oraz podać firmeJy podwykonawcy/ów (leżeli dotyczy);

d. informacja czy wybór oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązków podatkowego, jeżeli
tak Wykonawca wskaże nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie prowadzić będzie do
jego powstania oraz wskazuje ich wartość bez kwoty podatku (leżeli dotyczy);

e. pozostałe oświadczenia I dokumenty wymagane SIWZ.

3. Oferta winna znajdować się w zamkniętej, zapieczętowanej kopercie oznaczonej nazwą
i adresem Wykonawcy oraz napisem:

„Oferta na dostawę materiałów promocyjnych- Część

4. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie Plac Na Stawach 3,
30 -107 Kraków pokój nr 218 (sekretariat). Termin składania ofert upływa 27 stycznia 2017 r. o godz. 11:00

5. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po w/w terminie zostaną zwrócone bez otwierania.

6. Każdy z Wykonawców może przedstawić tylko jedną ofertę.

7. Oferta powinna być napisana w języku polskim. W wypadku złożenia w ofercie dokumentów w języku innym niż polski,
winny one zawierać tłumaczenia poświadczone przez wykonawcę.

8. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty musza być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą
ofertę.

9. Oferta wraz z po2ostałymi załącznikami i wszystkimi wymaganymi dokumentami, powinna być podpisana przez osoby
upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy (podpisana winna być każda strona niosąca treść),
zgodnie z zasadami reprezentacji Wykonawcy. Jeżeli oferta będzie podpisana przez pełnomocników, Wykonawca powinien
dołączyć do oferty pełnomocnictwa, z treści których wynika umocowanie do podpisania oferty przez pełnomocników.
Wszystkie pełnomocnictwa dołączone do oferty powinny być złożone w formie oryginału lub kopii potwierdzonej
notarialnie.

10. Zaleca się, aby strony oferty oraz pozostałe załączniki były kolejno ponumerowane.

11. Zgodnie z art. 96 ust. 3 Pzp oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od
chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być
udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa

12. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa. Zaleca się, aby informacje zastrzeżone jako „tajemnica przedsiębiorstwa” były przez Wykonawcę złożone
w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa” lub spięte, zszyte oddzielnie od
pozostałych jawnych części oferty.

13. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust.4 Pzp (nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a
także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, i warunków płatności zawartych w ofertach).

14. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert o którym mowa
w sekcji VI pkt. 4, zmienić lub wycofać ofertę. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty zostanie

n NF0ŚIGW

$ RE6IOMALMAL a
„a

OYIEKUAk*a._. OCHRONY „Ln,,— ŚRODOWISKA C,
N A T U R A 2110 WKRAKOYIIE

-

5



N Paś IG W NATURA ZOłO

$ RtQDNALNA
QYREXUA
Q(MRONY
ŚRODOWISKA
W KRAKOWIE

przygotowane, opieczętowane i oznaczone zgodnie z zapisami SIWZ, a koperta zostanie dodatkowo oznaczona napisem
„,zmiana oferty” lub „wycofanie oferty”.

15. Otwarcie ofert nastpi w dniu: 27 stycznia 2017 r. o godz. 11:15 w siedzibie Zamawiającego: Regionalnej Dyrekcji
Ochrony Środowiska w Krakowie Plac Na Stawach 3,30-107 Kraków pokój nr 106 (sala konferencyjna).

16. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

17. Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców którzy złożyli oferty, a także informacje
dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji zawarte w ofertach.

18. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej informacje dotyczące:

a. kwotyjaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

b. firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

c. ceny, termin wykonania zamówienia, okresy gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

19. Termin związania ofertą-30 dni od daty otwarcia ofert.

VI. SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY

1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca podał w ofercie ( formularz ofertowy załacznik nr 2) cenę brutto wykonania
całości zamówienia. Cena brutto za całość zamówienia, stanowić będzie przeniesienie kwot z formularza cen
jednostkowych< załącznik nr 2a do SIWZ ) z rubryki: „Suma”.

Wykonawca wypełni formularz cen jednostkowych zgodnie Iw zakresie wskazanym w załączniku nr Za do SIWZ.

2. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania SIWZ wraz z załącznikami oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie
Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej zobowiązującymi przepisami realizacji zamówienia.

3. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w polskich złotych.

4. Cena musi być podana z dokladnością do dwóch miejsc po przecinku.

5. Jeżeli zlożono 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 mialby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

6. Wykonawca składając ofertę jest zobowiązany do poinformowania zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzil
do powstania u zamawiającego obowiązków podatkowego wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których
dostawa lub świadczenie prowadzić będzie do jego powstania oraz wskazuje ich wartość bez kwoty podatku.

VII. KRflERIA WYBORU I OCENY OFERT

1. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze ofert,
z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:

• 1 kryterium: cena brutto (C) z waĘa 60% (gdzie 1% =1 pkt):

Oferta z najniższą ceną otrzyma 60 pkt. Pozostałe oferty proporcjonalnie mniej w/g następującego przelicznika:

ilość pkt. = najniższa cena /cena zawarta w ofercie badanej x 60 pkt.
Przeliczenia dokonywane będą z dokladnością do dwóch miejsc po przecinku.

• 2 kryterium: skrócenie terminu realizacji (T) ( liczone od maksymalnego dopuszczalnego terminu wykonania
zamówienia tj do 17 marca 2017 r. ) wyliczone wg. nastepujacych zasad:

• Wykonawca który zaoferuje krótszy termin realizacji o 7 dni, otrzyma 20 pkt.,

• Wykonawca który zaoferuje krótszy termin realizacji o 14 dni otrzyma 40 pkt.,
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W ramach kryterium skrócenie terminu realizacji może zostać przyznanych max. 40 pkt.

Brak Informacji o skróceniu terminu realizacji w ofercie Zamawiajacy przyjmie, że Wykonawca nie skraca terminu.

Jeżeli Wykonawca nie zaoferuje krótszego terminu realizacji w badanym kryterium otrzyma —0 pkt.

Jako najkorzystniejsza zostanie uznana oferta z najwyższą łączną oceną (ilością punktów) w wyżej wymienionych

kryteriach oceny ofert. Wynik przedstawiany będzie w punktach.

VIII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PRZED ZAWARCIEM UMOWY W SPRAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

1. O terminie podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający powiadomi odrębnym pismem
Wykonawcę, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą.

2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, przed podpisaniem umowy przekaże Zamawiającemu:
informacje dotyczące wyznaczenia osób reprezentujących Wykonawcę
i upoważnionych do podpisania umowy;

3. W przypadku wyboru oferty złożonej wspólnie przez kilku Wykonawców, przed podpisaniem umowy Zamawiajacy może
żadać przedstawienia umowy regulujacej współpracę tych wykonawców.

IX. INFORMACJE ISTOTNE DLA PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA

1. Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli:

a. nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,

b. cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;

c. wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;

d. postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu
umowy w sprawie zamówienia publicznego.

e. w przypadkach, o których mowa w art. 91 ust. 5 ustawy., zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie.

2. Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli:

a. jest niezgodna z ustawą;

b. jej treść nie odpowiada treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy.;

c. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

d. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

e. została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

f. zawiera błędy w obliczeniu ceny;

g. wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki. o której mowa w
art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy;

h. wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 ustawy. na przedłużenie terminu związania ofertą;

i. jej przyjęcie narażałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa państwa, a tego bezpieczeństwa
lub Interesu nie można zagwarantować winny sposób;

j. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

3. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji Istotnych warunków zamówienia.
Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod
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warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie
później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

4. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynąl po uplywie terminu składania
wniosku, o którym mowa w pkt. 3 niniejszej sekcji, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień
albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania
wniosku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.

5. W przypadku wniesienia zapytania dotyczącego postępowania, treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże
wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania. Zamawiający zamieści wyjaśnienia także na swojej
stronie internetowej http://bip.krakow.rdos,Roy.pl/w dziale „Zamówienia publiczne.

6. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji
istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający udostępniana na stronie internetowej
http://bip.krakow.rdos.Roy.pl/ w dziale „Zamówienia publiczne”.

7. W postepowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcą odbywa się pisemnie lub przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej, z zastrzeżeniem pkt.8.

8. Wyłączna forma pisemna zastrzeżona jest : dla złożenia oferty, oświadczeń lub dokumentów w postępowaniu.
Korespondencję pisemną należy przesyłać na adres: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie Plac Na Stawach
3, 30 -107 Kraków

9. Korespondencję w formie elektronicznej należy przesyłać na adres e-mail: lzabela.Znamirowska.krakow@rdos.Roy.pl.
Korespondencję dotyczącą przedmiotowego postępowania należy kierować na adres Zamawiającego:, bądź na adres e-mail:
I za bela.Zn amirowska.kra kow rdos.oy. p1.

10. Osoby uprawnione do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania: Izabela
Znamirowska tel. 12-619-81-55, e- mail: lzabela.Znamirowska.krakowcrdos.oy.pl, w sprawach merytorycznych: Jakub
Kałużny tel. 12-619-81-47, e-mail: iakub.kaluzny.krakowrdos.goy.pl

X. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ.
1. Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść

szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów p.z.p., przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w
Dziale VI p.z.p. „Środki ochrony prawnej”.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami p.z.p. czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o
udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie p.z.p. Odwołanie
w przedmiotowym postępowaniu przysługuje wyłącznie wobec czynności:

a) określenia warunków udziału w postępowaniu;

b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

c) odrzucenia oferty odwołującego;

d) opisu przedmiotu zamówienia

e) wyboru oferty najkorzystniejszej.

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

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

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby
mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 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 przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6. Odwołanie wnosi się w terminie S dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego
wniesienia -jeżeli zostały przesłane w sposób określony wart. 180 ust. S zdanie drugie p.z.p. albo w terminie 10 dni - jeżeli
zostały przesłane winny sposób.

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie S dni od dnia
Zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej
Za mawiającego.

NFOŚIGW

8



fl
8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt G i 7 wnosi się w terminie S dni od dnia, w którym powzięto lub przy

zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego
wniesienia.

9. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym
Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o
zamówieniu lub postanowień SIWZ, zamieszcza ją również na stronie internetowej, wzywając Wykonawców
do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

10. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii
odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której
przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w postaci papierowej albo elektronicznej opatrzone
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu
odwołanie.

11. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli
mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron. Zamawiający lub odwołujący może
zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego Wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy przed składem
orzekającym Krajowej Izby Odwoławczej.

Zał4czniki do SIWZ

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 formularz oferty

Załącznik nr 2a formularz cen jednostkowych

Załącznik nr 3 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu

Załącznik nr 4 Grupa kapitałowa

Załącznik nr S Istotne postanowienia umowy

Specyfikację istotnych warunków zamówienia wrazi zas”qcznikami nr od 1 do 5 zatwierdzam:

(data i

Komisja przetargowa:
Izabela Banaszewska t,...

Izabela Znamirowska...LP-”-
Jakub Kałużny
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