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Kraków dn. 15.02.2017 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(zwana dalej „SIWZ”)
„Realizacja zadań ochronnych z zakresu monitoringu, wynikających z planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000
(dotyczy obszarów PIH)”.
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 2015 r., poz. 2164 z późn.
zm.), zwanej dalej ustawą.
—

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu: „Ochrona różnorodności biologicznej w województwie małopolskim”.
ZamówIenIe jest finansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej w Krakowie
I RDOŚ w Krakowie.

Postępowanie prowadzone w oparciu o przepisy obowiqzujqce dla postępowań, których wartość zamówienia przekracza kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie ort. 11 ust. 8 ustawy dla usług.

znak sprawy: OP-II.082.8.1.2016
Nazwa i adres ZamawiaipceĘo:
REGIONALŃA 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.krakow.rdos.goy.pI
e-mail: sekretariat.krakowĆardos.oy.oI

INFORMACJE OGÓLNE.
Nazwa Zamawiającego: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie, dalej zwana „RDOŚ”,
adres strony internetowej na której dostępna jest SIWZ: http://bip.krakow.rdos.Roy.pl/ w dziale „Zamówienia publiczne”.
2.

Przedmiotowe postępowanie prowadzone będzie w trybie tzw. procedury odwróconei, o której mowa w art. 24 aa
ustawy. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została
oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

3.

Opis przedmiotu zamówienia:
Część 1 zamówienia
wykonanie monitoringu leśnych siedlisk przyrodniczych, w zakresie określonym w OPZ,
w następujących obszarach Natura 2000: Jaroszowiec PLH120006, Na Policy PLH120012, Ostoje Nietoperzy okolic
Bukowca PLH12002O, Male Pieniny PLH12002S, Czerna PLH120034, Uroczysko topień PLH120078.
-

wykonanie monitoringu nieleśnych siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin, w zakresie
Część 2 zamówienia
określonym w OPZ „ w następujących obszarach Natura 2000: Czarna Orawa PLH120002, Jaroszowiec PLH12000G, Na
Policy PLH120012, Dolina Białki PLH120024, Male Pieniny PLH120025, Jadowniki Mokre PLH120068, Uroczysko topień
PLH120078, Dolna Soła PLH1200S3, Kalina-Usiniec PLH120007.
-

Cześć 3 zamówienia wykonanie monitoringu siedlisk przyrodniczych związanych z rzekami, w zakresie określonym w
OPZ, w następujących obszarach Natura 2000: Czarna Orawa PLH120002, Dolina Białki PLH120024, Małe Pieniny
PLH 120025.
-

Część 4 zamówienia wykonanie monitoringu siedliska przyrodniczego 8310 Jaskinie nieudostępnione do zwiedzania,
w następujących obszarach Natura 2000: Jaroszowiec PLH120006, Małe Pieniny PLH120025, Uroczysko topień
PLH 120078.
-

Część S zamówienia wykonanie monitoringu ssaków drapieżnych: wilka, rysia, niedźwiedzia, w następujących obszarach
Natura 2000: Na Policy PLH120012, Male Pieniny PLH120025.
-

wykonanie monitoringu gatunków nietoperzy: podkowca małego, nocka orzęsionego, nocka
Część E zamówienia
Bechsteina, nocka dużego, w koloniach letnich i zimowych, w następujących obszarach Natura 2000: Jaroszowiec
PŁH120006, Ostoje Nietoperzy okolic Bukowca PLH120020, Małe Pieniny PLH12002S, Czerna PLH120034, Uroczysko
topień PLH120078.
-

Cześć 7 zamówienia wykonanie monitoringu gatunków ryb i minogów: bolenia, brzanki, kozy, głowacza białopłetwego,
minoga ukraińskiego, w następujących obszarach Natura 2000: Czarna Orawa PLH120002, Dolna Soła PLH1200B3, Dolny
Dunajec PLH1200BS, tososina PLH120087.
-

Część 8 zamówienia dotyczy wykonania monitoringu gatunków płazów: kumak górski, kumak nizinny, w następujących
obszarach Natura 2000: Czarna Orawa PLH120002, Dolina Białki PLH120024, Dolna Soła PLH1200S3.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 1 do SIWZ- OPZ.
4.

Terminy realizacji zamówienia:
Cześć I zamówienia: całość zamówienia do 30 października 2018 r., z zastrzeżeniem, że obowiązek sprawozdawczy z
prac wykonanych w 2017 r. do 30.10 2017 r.
Cześć II zamówienia: całość zamówienia do 30 października 2018 r., z zastrzeżeniem, że obowiązek sprawozdawczy z
prac wykonanych w 2017 r. do 30,10 2017 r.
Cześć III zamówienia: całość zamówienia doBO października 2018 r.
Cześć IV zamówienia: całość zamówienia do 30 października 2018 r,, z zastrzeżeniem, że obowiązek sprawozdawczy z
prac wykonanych w 2017 r. do 30.10 2017 r.
Cześć V zamówienia: całość zamówienia do 30 października 2018 r.
Cześć VI zamówienia: całość zamówienia do 30 października 2018 r.
Cześć VII zamówienia: całość zamówienia do 30 października 2018 r., z zastrzeżeniem, że obowiązek sprawozdawczy z
prac wykonanych w 2017 r. do 30.10 2017 r.
Cześć VIII zamówienia: całość zamówienia do 30 października 2018 r.
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5.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika ?amówień (CPy): g0720000-o
90711500- Monitoring środowiska naturalnego inny niż dotyczący branży budowlanej.

6.

Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, wraz z istotnymi zmianami umowy zawiera załącznik
nr 8 do SIWZ.

7.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

8.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych: zgodnie z podziałem na 8 Części. Wykonawca może złożyć ofertę na
dowolną ilość Części.

9.

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6
ustawy.

10. Zamawiający

—

ochrona środowiska,

wniesienia wadium, zgodnie z zasadami określonymi w sekcji IX.

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 przewiduje rozliczeń w walutach obcych.
Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą realizowane będą w złotych polskich (PLN).
13. Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę
kluczowych części zamówienia. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

II.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. PODSTAWY WYKLUCZENIA.
1.

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:
1.1. spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:
1.1.1. minimalne warunki dotyczące doświadczenia: Wykonawca wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
w tym okresie, co
najmniej 1 pracę wykonaną zgodnie z zasadami określonymi w przewodnikach metodycznych Państwowego
Monitoringu środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony środowiska: „Monitoring siedlisk przyrodniczych.
Przewodnik metodyczny”, „Monitoring gatunków roślin. Przewodnik metodyczny” lub „Monitoring gatunków
zwierząt. Przewodnik metodyczny, polegającą na:
—

1.1.1.1. dla I Części zamówienia:
•

wykonaniu monitoringu przyrodniczego siedlisk przyrodniczych, w tym co najmniej 2 spośród siedlisk
przyrodniczych będących przedmiotem monitoringu danej części zamówienia

lub
• określeniu oceny stanu zachowania siedlisk przyrodniczych, w tym co najmniej 2 spośród siedlisk
przyrodniczych będących przedmiotem monitoringu danej części zamówienia (np. na potrzeby sporządzenia
planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000),
z zastrzeżeniem, że praca została wykonana na co najmniej 5 powierzchniach monitoringowych;
1.1.1.2. dla II części zamówienia:
•

wykonaniu monitoringu przyrodniczego siedlisk przyrodniczych lub gatunków roślin, w tym co najmniej 2
spośród siedlisk przyrodniczych lub gatunków roślin będących przedmiotem monitoringu danej części
zamówienia

lub
• określeniu oceny stanu zachowania siedlisk przyrodniczych lub gatunków roślin, w tym co najmniej 2 spośród
siedlisk przyrodniczych lub gatunków roślin będących przedmiotem monitoringu danej części zamówienia (np.
na potrzeby sporządzenia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000),
z zastrzeżeniem, że praca została wykonana na co najmniej 5 powierzchniach monitoringowych;
1.1.1.3. dla III Części zamówienia:
•

wykonaniu monitoringu przyrodniczego siedlisk przyrodniczych, w tym co najmniej 2 spośród siedlisk
przyrodniczych będących przedmiotem monitoringu danej części zamówienia

lub
• określeniu oceny stanu zachowania siedlisk przyrodniczych, w tym co najmniej 2 spośród siedlisk
przyrodniczych będących przedmiotem monitoringu danej części zamówienia (np. na potrzeby sporządzenia
planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000),
z zastrzeżeniem, że praca została wykonana na co najmniej 3 powierzchniach monitoringowych;
3

1.1.1.4. dla IV Części zamówienia:
• wykonaniu monitoringu przyrodniczego siedliska przyrodniczego 8310 Jaskinie nieudostępnione do zwiedzania
lub
• określeniu oceny stanu zachowania siedliska przyrodniczego 8310 Jaskinie nieudostępnione do zwiedzania (np.
na potrzeby sporządzenia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000),
z zastrzeżeniem, że praca została wykonana na co najmniej 2 powierzchniach monitoringowych;
1.1.1.5. dla V Części zamówienia:
•

wykonaniu monitoringu co najmniej 1 spośród gatunków ssaków drapieżnych będących przedmiotem
monitoringu Części V zamówienia

lub
• określeniu oceny stanu zachowania co najmniej 1 spośród gatunków ssaków drapieżnych będących
przedmiotem monitoringu danej części zamówienia (np. na potrzeby sporządzenia planu zadań ochronnych dla
obszaru Natura 2000);

1.1.1.6. dla VI Części zamówienia:
•

wykonaniu monitoringu przyrodniczego gatunków nietoperzy, w tym co najmniej 2 spośród gatunków
nietoperzy będących przedmiotem monitoringu danej części zamówienia

lub
• określeniu oceny stanu zachowania gatunków nietoperzy, w tym co najmniej 2 spośród gatunków nietoperzy
będących przedmiotem monitoringu danej części zamówienia (np. na potrzeby sporządzenia planu zadań
ochronnych dla obszaru Natura 2000),
z zastrzeżeniem, że praca została wykonana dla co najmniej 3 lokalizacji kolonii letnich lub zimowych;
1.1.1.7. dla VII Części zamówienia:
•

wykonaniu monitoringu przyrodniczego co najmniej 1 spośród gatunków ryb i minogów będących
przedmiotem monitoringu danej części zamówienia

lub
• określeniu oceny stanu zachowania co najmniej 1 spośród gatunków ryb i minogów będących przedmiotem
monitoringu danej części zamówienia (np. na potrzeby sporządzenia planu zadań ochronnych dla obszaru
Natura 2000),
z zastrzeżeniem, że praca obejmowała odłowy na co najmniej 3 stanowiskach
1.1.1.8. dla VIII Części zamówienia:
•

wykonaniu monitoringu przyrodniczego co najmniej 1 spośród gatunków płazów będących przedmiotem
monitoringu danej części zamówienia

lub
• określeniu oceny stanu zachowania gatunków płazów, w tym co najmniej 1 spośród gatunków płazów
będących przedmiotem monitoringu danej części zamówienia (np. na potrzeby sporządzenia planu zadań
ochronnych dla obszaru Natura 2000).
z zastrzeżeniem, że praca została wykonana na co najmniej 3 stanowiskach.
1.1.2. Minimalne warunki dotyczące osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia
skieruje do realizacji zamówienia, co najmniej:

-

wykonawca

1.1.2.1. dla Części I zamówienia: specjalistę ds. fitosocjologii i botaniki posiadającego wykształcenie wyższe
przyrodnicze z następujących dyscyplin naukowych: biologia, ekologia lub leśnictwo, posiadającego
doświadczenie polegające na wykonaniu co najmniej 3 prac polegających na monitoringu przyrodniczym
lub na ocenie stanu zachowania siedlisk przyrodniczych (z zastosowaniem metodyki Państwowego
Monitoringu Środowiska GIOŚ) spośród siedlisk będących przedmiotem monitoringu Części I zamówienia;
1.1.2.2. dla Części II zamówienia: specjalistę ds. fitosocjologii i botaniki posiadającego wykształcenie wyższe
przyrodnicze z następujących dyscyplin naukowych: biologia, ekologia lub leśnictwo, posiadającego
doświadczenie polegające na wykonaniu co najmniej 3 prac polegających na monitoringu przyrodniczym
lub na ocenie stanu zachowania siedlisk przyrodniczych lub gatunków roślin (z zastosowaniem metodyki
Państwowego Monitoringu Środowiska GIOŚ) spośród siedlisk i gatunków będących przedmiotem
monitoringu Części 2 zamówienia;
1.1.2.3. dla Części III zamówienia: specjalistę ds. fitosocjologii i botaniki posiadającego wykształcenie wyższe
przyrodnicze z następujących dyscyplin naukowych: biologia, ekologia lub leśnictwo, posiadającego
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doświadczenie polegające na wykonaniu co najmniej 3 prac polegających na monitoringu przyrodniczym
lub na ocenie stanu zachowania siedlisk przyrodniczych (z zastosowaniem metodyki Państwowego
Monitoringu Środowiska GIOŚ) spośród siedlisk będących przedmiotem monitoringu danej części
zamówienia;
1.1.2.4. dla Części IV zamówienia: specjalistę ds. speleologii i zoologii posiadającego wykształcenie wyższe,
posiadającego doświadczenie polegające na wykonaniu co najmniej 3 prac polegających na monitoringu
przyrodniczym lub na ocenie stanu zachowania siedliska przyrodniczego 8310 Jaskinie nieudostępnione do
zwiedzania (z zastosowaniem metodyki Państwowego Monitoringu Środowiska GIOŚ);
1.1.2.5. dla Części V zamówienia: specjalistę ds. teriologii posiadającego wykształcenie wyższe przyrodnicze z
następujących dyscyplin naukowych: biologia, ekologia lub leśnictwo, posiadającego doświadczenie
polegające na wykonaniu co najmniej 2 prac polegających na monitoringu przyrodniczym lub na ocenie
stanu zachowania gatunków dużych drapieżników (z zastosowaniem metodyki Państwowego Monitoringu
Środowiska GIOŚ) spośród gatunków będących przedmiotem monitoringu danej części zamówienia;
1.1.2.6. dla Części VI zamówienia: specjalistę ds. chiropterologii posiadającego wykształcenie wyższe przyrodnicze z
następujących dyscyplin naukowych: biologia, ekologia lub leśnictwo, posiadającego doświadczenie
polegające na wykonaniu co najmniej 3 prac polegających na monitoringu przyrodniczym lub na ocenie
stanu zachowania gatunków nietoperzy (z zastosowaniem metodyki Państwowego Monitoringu
Środowiska GIOŚ) spośród gatunków będących przedmiotem monitoringu danej części zamówienia;
1.1.2.7. dla części VII zamówienia: specjalistę ds. ichtiologii posiadającego wykształcenie wyższe przyrodnicze z
następujących dyscyplin naukowych: biologia, rolnictwo lub ekologia, posiadającego doświadczenie
polegające na wykonaniu co najmniej 3 prac polegających na monitoringu przyrodniczym lub na ocenie
stanu zachowania gatunków ryb i/lub minogów (z zastosowaniem metodyki Państwowego Monitoringu
Środowiska GIOŚ) spośród gatunków będących przedmiotem monitoringu danej części zamówienia;
1.1.2.g. dla części VIII zamówienia: specjalistę ds. herpetologii posiadającego wykształcenie wyższe przyrodnicze z
następujących dyscyplin naukowych: biologia, ekologia lub leśnictwo, posiadającego doświadczenie
polegające na wykonaniu co najmniej 3 prac polegających na monitoringu przyrodniczym lub na ocenie
stanu zachowania gatunków płazów (z zastosowaniem metodyki Państwowego Monitoringu Środowiska
GIOŚ) spośród gatunków będących przedmiotem monitoringu danej części zamówienia.
1.2. nie podlegają wykluczeniu z postępowaniach na podstawach wskazanych w SIWZ.

Poleganie na zdolnościach Innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22 a ustawy
2.

Wykonawca korzystający z podmiotu udostępniającego swoje zasoby na podstawie art. 22a ustawy jest zobowiązany
wykazać, że podmiot ten nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawach wskazanych w SIWZ.

3.

Wykonawca zgodnie z art. 22 a ustawy, może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w
stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub
zawodowych 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 dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
W odniesieniu do warunków dotyczacych wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia. Wykonawcy mog
polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizuip usluEi stanowipce przedmiot zamówienia, do
realizacil których te zdolności s wymagane.

5.

Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na
wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego
podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13—22.

6.

Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu, o którym mowa w pkt.5 niniejszej sekcji, 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:
1)

zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

2)
zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub
zawodowe, o których mowa w pkt. 3 niniejszej sekcji.
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7.

Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę:
7.1.

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

8.

Wykluczenie Wykonawcy następuje odpowiednio, w zakresie określonym w art. 24 ust. 7 ustawy. 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, orzeczono prawomocnym wyrokiem
sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego
zakazu.

9.

Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy,
uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt.8 zd. 2.

10. 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.
11, Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
12. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

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

III.
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 wart. 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 8 do SIWZ.

2.

Wraz z ofertą Wykonawca składa aktualne na dzień składania ofert następujące dokumenty stanowiące wstępne
potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu:
2,1. Oświadczenie w postaci jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia ( JEDZ ) określonego rozporządzeniem
wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia S stycznia 2016 r. ustanawiającego standardowy formularza jednolitego
europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE L 3/16). Wzór JEDZ stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ.

Na
stronie
internetowej:
zamieszczone są:

https://www.uzp.goy.pl/baza-wiedzy/iednolity-europeiski-dokument-zamowienia,

•

Rozporządzenie Wykonawcze Komisji ( UE) 2016/7 z dnia S stycznia 2016 r. ustanawiające standardowy
formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia

•

Instrukcja wypełniania JEDZ

•

Edytowalna wersja formularza JEDZ

•

Elektroniczne narzędzie do wypełniania JEDZ.

Sposób wypełnienia JEDZ: Wykonawca składa aktualne na dzień składania ofert oświadczenie (JEDZ) w zakresie wskazanym
załącznikiem nr 4 do SIWZ.
3.

Wykonawca który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do
wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie wjakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu skiada także
jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów.
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
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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;

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.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, jednolity dokument składa każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnienie warunków udziału w postępowaniu
oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału
w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.

5.

Każdy z podmiotów, o których mowa w pkt. 3 i 4 składa odrębnyiEoZ należycie wypełniony i podpisany.

6.

Wykonawca może wykorzystać w JEDZ nadal aktualne informacje zawarte w innym jednolitym dokumencie złożonym w
odrębnym postępowaniu o udzielenie zamówienia.

7.

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia
w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub
dokumentów
w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
7.1. wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym
okresie, wraz z podaniem ich 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 stanowi załącznik nr 5 do SIWZ;
-

-

7.2. wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich 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 stanowi załącznik nr 6
do SIWZ
oraz dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania:

7.3. informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp,
wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu
7.4. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem
podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł
porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami
lub grzywńami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
7.5. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek
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na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego,
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;
7.6. oświadczenia 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 (zgodnie z wzorem załącznika nr 9);
-

-

7.7. oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o
zamówienia publiczne (zgodnie z wzorem załącznika nr 9);
8.

10 ust. 1
W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w
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. z 2016 r. poz. 1126) zwanego dalej: rozporządzeniem,
w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych,
zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.

9.

W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w 10 ust. 2 rozporządzenia,
które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez
Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25
ust. 1 pkt li 3 ustawy, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.

10. Zamawiający zastrzega, że jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania, Zamawiający
może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawcę do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń
lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli
zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są aktualne, do złożenia
aktualnych oświadczeń i dokumentów.
11. Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22 a ustawy
Zamawiający wezwie Wykonawcę do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wskazanych
w pkt. 7.3 do 7.7.
Sposób składania oświadczeń i dokumentów
12. Oświadczenia dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na
zasadach wart. 22 a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.
13. Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt. 12, składane
lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

są w

oryginale

14. 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,
15. 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 dojej prawdziwości.

16. Dokumenty sporządzone wjęzyku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
Dokumenty podmiotów mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej:
17. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu,
o którym mowa w:
17.1. pkt.7.3—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 ustawy. Dokument, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, powinien być wystawiony w nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

B

17.2. pkt7.4 oraz 7.5 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że 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. Dokument,
o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, powinien być wystawiony w nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert.
-

18. 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. 17 „ 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. Zapis pkt. 17.1 oraz 17.2 zd. 2 stosuje się.

WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGMACY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.

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 co najmniej: 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 o 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.

INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT
1.

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

2.

Oferta powinna zawierać co najmniej:

3.

a.

wskazanie Części zamówienia na którą jest składana oferta;

b.

wskazanie ceny za realizację zamówienia;

c.

Wskazanie kwalifikacji zawodowych i doświadczenia osób wyznaczonych do realizacji zamówienia, zgodnie z sekcją
VII SIWZ, jeżeli Wykonawca wskazuje osoby z kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem będącymi kryteriami
oceny ofert składa wykaz doświadczenia osób wyznaczonych do realizacji zamówienia, którego wzór stanowi
załącznik nr 3 do SIWZ;

d.

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 firmę/y podwykonawcy/ów (jeżeli dotyczy);

e.

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 (leże Ii dotyczy);

f.

pozostałe oświadczenia i dokumenty wymagane SlWZ.

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

„Oferta na realizację zadań ochronnych

-

Część9

4.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie, Plac Na Stawach 3,
3D -107 Kraków, pokój nr 218 (sekretariat). Termin składania ofert upływa 29 marca 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 na język polski.

8.

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

9.

Oferta wraz z pozostałymi 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, 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” łub 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 V pkt. 4, zmienić lub wycofać ofertę.
Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty zostanie przygotowane, opieczętowane i oznaczone zgodnie
zapisami SIWZ, a koperta zostanie dodatkowo oznaczona napisem „zmiana oferty” lub „wycofanie oferty”.
15. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 marca 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. kwoty jaką 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. Po złożeniu oferty Wykonawca będzie nią związany przez okres GOdni licząc od terminu otwarcia ofert.

SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY

VI.
1.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca podał w ofercie cenę ryczałtową, za wykonanie całości przedmiotu zamówienia
(danej Części zamówienia na którą jest składana oferta) w kwocie brutto Geżeli Wykonawca nie jest płatnikiem VAT w
Formularzu ofertowym wpisuje formułę: „nie jestem płatnikiem podatku VAT”).

2.

Podana w ofercie cena winna być wyrażona w PLN.

3.

32400,00 zł; Część 3
9600,00 zł; Część 4.
Wartość szacunkowa (kwoty brutto): Część 1- 45800,00 zł, Część 2
18 000,00 zł; Część 5 20 000,00 zł; Część 6 13 000,00 zł, Część 7 20 000,00 zł; Część 8 15 000,00 zł.
—

—

4.

—

—

—

—

—

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

Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w polskich złotych.

6.

Cena musi być podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

7.

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.

KRYTERIA WYBORU I OCENY OFERT

Vii.
Z.

Z uwagi na fakt, że kwalifikacje i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia ma znaczący wpływ na
jakość wykonania zamówienia, Zamawiający stosuje kryterium: „Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji
zamówienia”.

2.

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze ofert, wraz z podaniem znaczenia tych
kryteriów i sposobu oceny ofert:
2.1.

Część I zamówienia

a) 1 kryterium: cena brutto z wap 60% (gdzie 1% =1 pkt),
b) Z kryterium: doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia: z waRą 40% C 1%= 1 pkt.).
Wykonawca złoży wykaz doświadczenia osób wyznaczonych do realizacjI zamówienia, sporządzony zgodnie ze wzorem
stanowiącym Załącznik Nr 3 do SIWZ, w którym wykaże, w odniesieniu do osoby wskazanej przez Wykonawcę jako specjalista
ds. fitosocjologii i botaniki, inne niż w Załączniku Nr 6 do SIWZ, dodatkowe, ponad warunek udziału w postępowaniu
doświadczenie zdobyte w ciągu ostatnich 10 lat przed terminem składania ofert polegające na wykonaniu następujących
prac: monitoring przyrodniczy lub ocena stanu zachowania siedlisk przyrodniczych Cz zastosowaniem metodyki Państwowego
Monitoringu Środowiska GIOŚ) spośród siedlisk będących przedmiotem monitoringu Części I zamówienia.
Za każdą wykazaną w wykazie doświadczenia osób (Załącznik nr 3 do SIWZ) pracę specjalisty ds. fitosocjologii i botaniki
spełniającą wymagania Zamawiającego, Wykonawca otrzyma 10 punktów. Łącznie w ramach tego kryterium, Wykonawca
może otrzymać maksymalnie 40 punktów. W przypadku, gdy Wykonawca w wykazie osób wskaże więcej niż 4 zrealizowane
prace spełniające wymagania Zamawiającego, Zamawiający przyzna 40 punktów.
2.2.

Część II zamówienia

a) 1 kryterium: cena brutto z waRą 60% (gdzie 1% =1 pkt),
b) 2 kryterium: doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia: z waa 40% (1%= 1 pkt.).
wykonawca złoży wykaz doświadczenia osób wyznaczonych do realizacji zamówienia, sporządzony zgodnie ze wzorem
stanowiącym Załącznik Nr 3 do SIWZ, w którym wykaże, w odniesieniu do osoby wskazanej przez Wykonawcę jako
specjalistę ds. fitosocjologii i botaniki, inne niż w Załączniku Nr 6 do SIWZ, dodatkowe, ponad warunek udziału w
postępowaniu doświadczenie zdobyte w ciągu ostatnich 10 lat przed terminem składania ofert polegające na wykonaniu
następujących prac: monitoring przyrodniczy lub ocena stanu zachowania siedlisk przyrodniczych lub gatunków roślin (z
zastosowaniem metodyki Państwowego Monitoringu Środowiska GIOŚ) spośród siedlisk i gatunków będących przedmiotem
monitoringu Części 2 zamówienia.
Za każdą wykazaną w wykazie doświadczenia osób (Załącznik nr 3 do SIWZ) pracę specjalisty ds. fitosocjologii i botaniki
spełniającą wymagania Zamawiającego, Wykonawca otrzyma 10 punktów. Łącznie w ramach tego kryterium, Wykonawca
może otrzymać maksymalnie 40 punktów. W przypadku, gdy Wykonawca w wykazie osób wskaże więcej niż 4 zrealizowane
prace spełniające wymagania Zamawiającego, Zamawiający przyzna 40 punktów.
2.3.

Część III zamówienia

c) 1 kryterium: cena brutto z wagą 60% (gdzie 1% =1 pkt),
d) 2 kryterium: doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia: z waa 40% (1%= I pkt),
Wykonawca złoży wykaz doświadczenia osób wyznaczonych do realizacji zamówienia, sporządzony zgodnie ze wzorem
stanowiącym Załącznik Nr 3 do S1WZ, w którym wykaże, w odniesieniu do osoby wskazanej przez Wykonawcę jako
specjalistę ds. fitosocjologii i botaniki, inne niż w Załączniku Nr 6 do SiWZ, dodatkowe, ponad warunek udziału w
postępowaniu doświadczenie zdobyte w ciągu ostatnich 10 lat przed terminem składania ofert polegające na wykonaniu
następujących prac: monitoring przyrodniczy lub ocena stanu zachowania siedlisk przyrodniczych (z zastosowaniem
metodyki Państwowego Monitoringu Środowiska GIOŚ) spośród siedlisk będących przedmiotem monitoringu danej części
zamówienia.
Za każdą wykazaną w wykazie doświadczenia osób (Załącznik nr 3 do SIWZ) pracę specjalisty ds. fitosocjologii i botaniki
spełniającą wymagania Zamawiającego, Wykonawca otrzyma 10 punktów. Łącznie w ramach tego kryterium, Wykonawca
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może otrzymać maksymalnie 40 punktów. W przypadku, gdy Wykonawca w wykazie osób wskaże więcej niż 4 zrealizowane
prace spełniające wymagania Zamawiającego, Zamawiający przyzna 40 punktów.
2.4.

Część IV zamówienia

e) 1 kryterium: cena brutto z waga 60% (gdzie 1% =1 pkt),
f) 2 kryterium: doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia: z waga 40% (1%= 1 pkt),
Wykonawca złoży wykaz doświadczenia osób wyznaczonych do realizacji zamówienia, sporządzony zgodnie ze wzorem
stanowiącym Załącznik Nr 3 do SIWZ, w którym wykaże, w odniesieniu do osoby wskazanej przez Wykonawcę jako
specjalistę ds. speleologii i zoologii, inne niż w Załączniku Nr 6 do SIWZ, dodatkowe, ponad warunek udziału w
postępowaniu doświadczenie zdobyte w ciągu ostatnich 10 lat przed terminem składania ofert polegające na wykonaniu
następujących prac: monitoring przyrodniczy lub ocena stanu zachowania siedliska przyrodniczego 8310 Jaskinie
nieudostępnione do zwiedzania (z zastosowaniem metodyki Państwowego Monitoringu Środowiska GIOŚ).
Za każdą wykazaną w wykazie doświadczenia osób (Załącznik nr 3 do SIWZ) pracę specjalisty ds. speleologii i zoologii
spełniającą wymagania Zamawiającego, Wykonawca otrzyma 10 punktów. Łącznie w ramach tego kryterium, Wykonawca
może otrzymać maksymalnie 40 punktów. W przypadku, gdy Wykonawca w wykazie osób wskaże więcej niż 4 zrealizowane
prace spełniające wymagania Zamawiającego, Zamawiający przyzna 40 punktów.

2.5.

Część V zamówienia

g) 1 kryterium: cena brutto z wap 60% (gdzie 1% =1 pkt),
h) 2 kryterium: doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia: z wa 40% (1%= 1 pkt.).
Wykonawca złoży wykaz doświadczenia osób wyznaczonych do realizacji zamówienia, sporządzony zgodnie ze wzorem
stanowiącym Załącznik Nr 3 do SIWZ, w którym wykaże, w odniesieniu do osoby wskazanej przez Wykonawcę jako
specjalistę ds. teriologii inne niż w Załączniku Nr 6 do SIWZ, dodatkowe, ponad warunek udziału w postępowaniu
doświadczenie zdobyte w ciągu ostatnich 10 lat przed terminem składania ofert polegające na wykonaniu następujących
prac: monitoring przyrodniczym lub ocena stanu zachowania gatunków dużych drapieżników (z zastosowaniem metodyki
Państwowego Monitoringu Środowiska GI0Ś) spośród gatunków będących przedmiotem monitoringu danej części
zamówienia.
Za każdą wykazaną w wykazie doświadczenia osób (Załącznik nr 3 do SIWZ) pracę specjalisty ds. teriologii, spełniającą
wymagania Zamawiającego, Wykonawca otrzyma 10 punktów. Łącznie w ramach tego kryterium, Wykonawca może
otrzymać maksymalnie 40 punktów. W przypadku, gdy Wykonawca w wykazie osób wskaże więcej niż 4 zrealizowane prace
spełniające wymagania Zamawiającego, Zamawiający przyzna 40 punktów.
2.6.

Część VI zamówienia

1 kryterium: cena brutto z wa 60% (gdzie 1% =1 pkt),
2 kryterium: doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia: z wa 40% (1%= 1 pkt.).
Wykonawca złoży wykaz doświadczenia osób wyznaczonych do realizacji zamówienia, sporządzony zgodnie ze wzorem
stanowiącym Załącznik Nr 3 do SIWZ, w którym wykaże, w odniesieniu do osoby wskazanej przez Wykonawcę jako
specjalistę ds. chiropterologii., inne niż w Załączniku Nr 6 do SIWi, dodatkowe, ponad warunek udziału w postępowaniu
doświadczenie zdobyte w ciągu ostatnich 10 lat przed terminem składania ofert polegające na wykonaniu następujących
prac: monitoring przyrodniczy lub ocena stanu zachowania gatunków nietoperzy (z zastosowaniem metodyki Państwowego
Monitoringu Środowiska GIOŚ) spośród gatunków będących przedmiotem monitoringu danej części zamówienia.
i)

j)

Za każdą wykazaną w wykazie doświadczenia osób (Załącznik nr 3 do SIWZ) pracę specjalistę ds. chiropterologii spełniającą
wymagania Zamawiającego, Wykonawca otrzyma 10 punktów. Łącznie w ramach tego kryterium, Wykonawca może
otrzymać maksymalnie 40 punktów. W przypadku, gdy Wykonawca w wykazie osób wskaże więcej niż 4 zrealizowane prace
spełniające wymagania Zamawiającego, Zamawiający przyzna 40 punktów.
2.7.

Część VII zamówienia

k) 1 kryterium: cena brutto z wap 60% (gdzie 1% =1 pkt),
1) 2 kryterium: doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia: z wa 40% (1%= 1 pkt.).
Wykonawca złoży wykaz doświadczenia osób wyznaczonych do realizacji zamówienia, sporządzony zgodnie ze wzorem
stanowiącym Załącznik Nr 3 do SIWZ, w którym wykaże, w odniesieniu do osoby wskazanej przez Wykonawcę jako
specjalistę ds. ichtiologii „ inne niż w Załączniku Nr 6 do SIWZ, dodatkowe, ponad warunek udziału w postępowaniu
doświadczenie zdobyte w ciągu ostatnich 10 lat przed terminem składania ofert polegające na wykonaniu następujących
prac: monitoring przyrodniczy lub ocena stanu zachowania gatunków ryb i/lub minogów (z zastosowaniem metodyki
Państwowego Monitoringu Środowiska GłOŚ) spośród gatunków będących przedmiotem monitoringu danej części
zamówienia.
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Za każdą wykazaną w wykazie doświadczenia osób (Załącznik nr 3 do SIWZ) pracę specjalisty ds. ichtiologii spełniającą
wymagania Zamawiającego, Wykonawca otrzyma 10 punktów. Łącznie w ramach tego kryterium, Wykonawca może
otrzymać maksymalnie 40 punktów. W przypadku, gdy Wykonawca w wykazie osób wskaże więcej niż 4 zrealizowane prace
spełniające wymagania Zamawiającego, Zamawiający przyzna 40 punktów.
2.8.

Część VIII zamówIenIa

m) 1 kryterium: cena brutto z wa 60% (gdzie 1% =1 pkt),
n) 2 kryterium: doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia: z wa 40% (1%= 1 pkt.).
Wykonawca złoży wykaz doświadczenia osób wyznaczonych do realizacji zamówienia, sporządzony zgodnie ze wzorem
stanowiącym Załącznik Nr 3 do SIWZ, w którym wykaże, w odniesieniu do osoby wskazanej przez Wykonawcę jako
specjalista ds. herpetologii, inne niż w Załączniku Nr 6 do SIWZ, dodatkowe, ponad warunek udziału w postępowaniu
doświadczenie zdobyte w ciągu ostatnich 10 lat przed terminem składania ofert polegające na wykonaniu następujących
prac: monitoring przyrodniczy lub ocena stanu zachowania gatunków płazów (z zastosowaniem metodyki Państwowego
Monitoringu środowiska Gloś) spośród gatunków będących przedmiotem monitoringu danej części zamówienia.
Za każdą wykazaną w wykazie doświadczenia osób (Załącznik nr 3 do SIWZ) pracę specjalisty ds. herpetologii spełniającą
wymagania Zamawiającego, Wykonawca otrzyma 10 punktów. Łącznie w ramach tego kryterium, Wykonawca może
otrzymać maksymalnie 40 punktów. W przypadku, gdy Wykonawca w wykazie osób wskaże więcej niż 4 zrealizowane prace
spełniające wymagania Zamawiającego, Zamawiający przyzna 40 punktów.

3.

Kryterium cena we wszystkich Częściach zamówienia zostanie wyliczona wg. wzoru:
(cena brutto waa 60 % gdzie 1% =1 pkt):
-

Cmn-a in.

x60
Ccrert.
gdzie:
Crn;n;nain.
Cofrta

—

—

najniższa cena spośród ofert niepodlegających odrzuceniu,

cena oferty badanej,

Przeliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

VIII.

4.

Wykaz doświadczenia osób wyznaczonych do realizacji zamówIenia, sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym
Załącznik Nr 3 do SIWZ, nie podlega dyspozycji art. 26 ust.3 ustawy i nie podlega uzupełnieniu. Z wykazu musi jednoznacznie
wynikać doświadczenie spełniające warunki, o których mowa wyżej, w przeciwnym razie Zamawiający nie przyzna punktów.
Jeżeli Wykonawca nie złoży wraz z ofertą wykazu osób, Zamawiający przyzna wykonawcy w tym kryterium O pkt.

5.

Jako najkorzystniejsza zostanie uznana oferta z najwyższą łączną oceną (Ilością punktów) w wyżej wymienionych
kryteriach oceny ofert. Wynik przedstawIany będzie w punktach.

6.

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.

WADIUM
1.

Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:
W przypadku składania oferty na:
Część 1:900,00 PLN,

Część li: 650,00 PLN,
Część III: 200,00 PLN,
Część IV: 350,00 PLN,
Część V: 400,00 PLN,
Część VI: 250,00 PLN,
Część VII: 400,00 PLN,

Część VIII: 300,00 PLN.
2.

Za datę wniesienia wadium w pieniądzu uważa się datę uznania na rachunku Zamawiającego.

3.

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Dowód wniesienia wadium należy złożyć wraz z ofertą.

4.

Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
a.

pieniądzu przelewem, na konto Zamawiającego:
Nr rachunku 861010127000511913 9120 0000; w tytule przelewu należy wpisać:

„Wadium- realizacja zadań ochronnych- Część
dotyczy).

(

należy zaznaczyć której Części zamówienia wadium
kredytowej, z tym, że poręczenie

b.

poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo
kasy musi być poręczeniem pieniężnym;

c.

gwarancjach ubezpieczeniowych;

d.

gwarancjach bankowych;

e.

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 2014 r. poz.1804 oraz z 2015 r. poz.978 i 1240).

—

5.

Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej
lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza,
z zastrzeżeniem pkt. 10 niniejszej sekcji.

6.

Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie
po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

7.

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

8.

Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 5
niniejszej sekcji, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza.
Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

9.

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. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa
wart. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń
potwierdzających okoliczności, o których mowa wart. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa wart. 25 a ust. 1 ustawy,
pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy,
co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
a.

odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

b.

zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy.

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

IX.

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.

X,

W przypadku wyboru oferty złożonej wspólnie przez kilku Wykonawców, przed podpisaniem umowy Zamawiający może
żądać przedstawienia umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

INFORMACJE ISTOTNE DLA PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA
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1.

Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli:
a.

nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,

L

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 SIWZ. Zamawiający udzieli 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.

4.

Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie 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.

S.

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.oy.nl/ w dziale „Zamówienia publiczne”.

6.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną
zmianę specyfikacji Zamawiający udostępniana na stronie internetowej http:i/bio.krakow.rdos.goy.pl/ w dziale
„Zamówienia publiczne”.

7.

Zamawiający dopuszcza, aby komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywała się przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. oświadczeniu usług drogą elektroniczną pocztą
elektroniczną.
—

8.

Wyłączna forma pisemna zastrzeżona jest: dla złożenia oferty. Korespondencję pisemną należy przesyłać na adres:
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie, Plac Na Stawach 3, 30407 Kraków.

9.

Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze
stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

10. W przypadku wezwania przez Zamawiającego do złożenia, uzupełnienia lub poprawienia oświadczeń, dokumentów
lub pełnomocnictw, w trybie art. 26 ust. 1 ust. 3 lub ust. 3a ustawy, oświadczenia, dokumenty lub pełnomocnictwa należy
przedłożyć (złożyć/uzupełnić/poprawić) w formie wskazanej przez Zamawiającego w wezwaniu. Forma ta winna odpowiadać
wymogom wynikającym ze stosownych przepisów.
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11. Korespondencję w formie elektronicznej należy przesyiać na adres e-mail: IzabeIa.Znamirowska.krakowrdos.oy.pl.
Korespondencję dotyczącą przedmiotowego postępowania należy kierować na adres Zamawiającego:, bądź na adres e-mail:
Iza bela.Znami rowska krakow@ rdos.oy.pI.
.

12. Osoby uprawnione do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania: Izabela
Znamirowska tel. 12-619-81-55, e-mail: lzabela.Znamirowska.krakow@rdos.Ęoy.pl, Małgorzata Michna tel: 12-619-81-46,
e-mail: malorzata.michna.krakowćardos.goy.pI

ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ

XL
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 Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale
VI Pzp „Środki ochrony prawnej”.

2.

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

3.

Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność
z przepisami Pzp, 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, podpisane
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu
lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

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 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego
wniesienia jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. S zdanie drugie Pzp albo w terminie 15 dni jeżeli
zostały przesłane winny sposób.
-

-

7.

Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia
publikacji ogłoszenia w Ozienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

8.

Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 6 i 7 wnosi się w terminie 10 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 SIWi, 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 uczestnikam) postępowania odwoławczego, jeżefl
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.
12. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do
sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego. Skargę
wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej
odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia
23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem.
-

Załpczniki do SIWZ:
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Załącznik nr 1 OPZ
Załącznik nr 2 Formularz oferty
Załącznik nr 3 wykaz doświadczenia osób
Załącznik nr 4 JEDZ
Załącznik nr S Wykaz usług
Załącznik nr 6 Wykaz osób
Załącznik nr 7 Istotne postanowienia umowy
Załącznik nr S Grupa kapitałowa
Załacznik nr 9 oświadczenie
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Załacznik nr 1 do SIWZ OPZ

OPZ dla monitoringu stanu ochrony przedmiotów ochronyw obszarach Natura 2000

1.1.

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu monitoringu stanu ochrony przedmiotów ochrony 13
obszarów Natura 2000, wynikającego z planów zadań ochronnych (PZO) lub planów ochrony (Po) ustanowionych dla
powyższych obszarów, a w przypadku braku ustanowionego PZO/PO z dokumentacji do PZO/PO.
Monitoring stanu ochrony należy wykoiać zgodnie z zasadami określonymi w przewodnikach Państwowego Monitoringu
środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony środowiska: „Monitoring siedlisk przyrodniczych. Przewodnik metodyczny”,
„Monitoring gatunków roślin. Przewodnik metodyczny” i „Monitoring gatunków zwierząt. Przewodnik metodyczny”.
Termin wykonania: Zamówienie obejmuje wykonanie monitoringu w dwóch sezonach: w roku 2017 i roku 2018. Rok
wykonania monitoringu na poszczególnych powierzchniach wskazano w opisach prac dla każde] z części zamówienia.
Termin wykonania badań monitoringowych wdanym roku wynika z wytycznych wskazanych w pkt. 1.2.
Prace monitoringowe przewidziane do wykonania wdanym roku należy wykonać i sprawozdać do 30 października danego
roku. Sposób przygotowania dokumentów sprawozdających wykonany monitoring opisano w pkt. 3 i 4.
—

1.2.

1.3.

1.4.

2.
2.1.

W zamówieniu zostały wyszczególnione części:
Część 1 zamówienia dotyczy wykonania monitoringu leśnych siedlisk przyrodniczych:
-9110 kwaśne buczyny (Luzulo-Fagetum),
-9130 żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odarati-Fagenion),
-9150 ciepłolubne buczyny storczykowe (Cephalanthero-Fagenion),
-9170 grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Gaho-Carpinetum, Tilio-Corpinetum),
-9180 jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i zboczach (7lIio plathyphyilis-Acerion pseudoplatani),
-9410 górskie bory świerkowe (Piceion abietis, część zbiorowiska górskie),
91Q0 górskie reliktowe laski sosnowe (Erico-Pinion),
91D0 bory i lasy bagienne (yaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo
Sphognetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum) i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne,
w następujących obszarach Natura 2000:
—

-

-

L.p.

1.

2.

Nazwa obszaru
Natura 2000

Typ siedliska
przyrodniczego
(kod)

Jaroszowiec
PLH120006

9110,
9130,
9150,
9170

10

9110
9130

1
3

9180

14

9410

4

Ostoje
Nietoperzy
okolic Bukowca
PLH12002O

9110,
9130

10

Małe Pieniny
PLH 120025

9110
9130
9180

1
2
2

Na Policy
PLH120012

Liczba powierzchni
monitoringowych

fzk

prac

Weryfikacja zasięgu płatów
siedlisk wskazanych w P20,
wskazanie powierzchni
monitoringowych,
wykonanie_monitoringu
wykonanie monitoringu
wykonanie monitoringu
weryfikacja zasięgu płatów
siedliska wskazanych w
P20, wykonanie
monitoringu
wykonanie monitoringu
weryfikacja występowania
płatów siedlisk w obszarze,
wskazanie powierzchni
monitoringowych,
wykonanie_monitoringu
wykonanie monitoringu

Sezon
badań

2018

2017

2017

2017
18

Nazwa obszaru
Natura 2000

L.p.

Czerna
PLH120034

Tvp siedliska
przyrodniczego
(kod)
91Q0
9110
9130

Uroczysko
topień
PLH120078

6.

-

Liczba powierzchni
monitoringowych

Zakres prac

Sezon
badan

wykonanie monitoringu

2017

.

1
3
6

weryfikacja zasięgu płatów
siedliska wskazanych w
PZO, wykonanie
monitoringu
wykonanie monitoringu

9130
91D0

2.2.

.

1

2017
2017

Część 2 zamówienia dotyczy wykonania monitoringu nieleśnych siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin:
-3150 starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potom/on,
6110 skały wapienne i neutrofilne z roślinnością pionierską (Alysso-Sedion),
6170 nawapienne murawy wysokogórskie (Seslerion tctrce) i wyleżyska śnieżne (Arobidion coeruleae),
6210 murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea i ciepłolubne murawy z klasy Aspienion septentrionalis-Festucion
po/tent/s)1
6230 górskie i niżowe murawy bliżniczkowe (Nard/on piaty bogate florystycznie),
-6430 ziołorośla górskie (Adenostylion al/lance) i ziołorośla nadrzeczne (Conyo/yuleto lic sep/um),
-6520 górskie łąki konietlicowe użytkowane ekstensywnie (Polygono-Tnisetion),
-7110 torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe),
-7230 górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk,
8160 podgórskie i wyżynne rumowiska wapienne ze zbiorowiskami ze St/pion ca/omogrostis,
8210 wapienne ściany skalne ze zbiorowiskami Potentilleto/ic caulescentis,
1902 obuwik pospolity Cypnipedium co/ceolus,
2114 pszonak pieniński Erysimum pieninicum
w następujących obszarach Natura 2000:
-

-

-

—

-

-

-

-

-

Lp.

Nazwa obszaru
Natura 2000

Typ siedliska
przyrodniczego
lub gatunek
rośliny_(kod)

Liczba powierzchni
monitoringowych

1

Czarna Orawa
PLH 120002

6430

2.

Jaroszowiec
PLH120006

3.
4.

S.

8.

Na Policy
PLH 120012
Dolina Białki
PLH 120024

Małe Pieniny
PLH 120025

Jadowniki Mokre
PLH 120068
Uroczysko topień
PLH 120078
Dolna Soła
PLH120083
Kalina-Lisiniec
PLH 120007

Zakres prac

Sezon
badań

4

wykonanie monitoringu

2018

8210

16

weryfikacja zasięgu płatów
siedliska wskazanych w
PZO, wykonanie
monitoringu

2018

6430

2

wykonanie monitoringu

2017

6210
6520
6110
6170
6210
6230
6520
7230
8160
8210
2114

2
2
2
2
1
2
2
1
4
1
3

wykonanie monitoringu

2018

wykonanie monitoringu

2017

wykonanie monitoringu

3150
7110

1

3150

3

1902

1

wykonanie monitoringu
wykonanie monitoringu
wykonanie monitoringu

2017
2017
2017
2017

2.3.

Część 3 zamówienia dotyczy wykonania monitoringu siedlisk przyrodniczych związanych z rzekami:
-3220 pionierska roślinność na kamieńcach górskich potoków,
-3230 zarośla wrześni na kamieńcach i żwirowiskach górskich potoków (SaIici-Myricarietum, część—z przewagą wrześni),
-3240 zarośla wierzby siwej na kamieńcach i żwirowiskach górskich potoków (SaIici-Myricorietum, część z przewagą
wierzby),
91E0 lęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragius, Populetum alboe, Alnenion glutinoso
inconae) i olsy źródliskowe
w następujących obszarach Natura 2000:
—

-

L.p.

Nazwa obszaru
Natura 2000

Typ siedliska
przyrodniczego
(kod)

Liczba powierzchni
monitoringowych

1.

Czarna Orawa
PLH 120002

91E0

4

wykonanie monitoringu

2018

2.

Dolina Białki
PLH 120024

3220
3240
91E0

5
1
3

wykonanie monitoringu

2018

Male Pieniny
PLH12002S

91E0

3

wykonanie monitoringu

2018

2.4.

Sezon
badań

Część 4 zamówienia dotyczy wykonania monitoringu siedliska przyrodniczego 8310 Jaskinie nieudostępnione do
zwiedzania w następujących obszarach Natura 2000:
Nazwa obszaru
Natura 2000

L.p.

Jaroszowiec
PLH120006
Małe Pieniny
PLH120025
UroczyskoŁopień
PLH120078

1
2.
ł
2.5.

Zakres prac

Typ siedliska
przyrodniczego
(kod)

Liczba powierzchni
monitoringowych

8310

3

wykonanie monitoringu

2018

8310

11

wykonanie monitoringu

2017

8310

4

wykonanie monitoringu

2018

Zakres prac

.

Sezon
badan

Część 5 zamówienia dotyczy wykonania monitoringu ssaków drapieżnych:
1352 wilka,
1354 rysia,
1361 niedźwiedzia,
w następujących obszarach Natura 2000:
-

-

-

Nazwa obszaru
Natura 2000

Lp.
1

PLH120012
Man

2.
2.6.

Gatunek (kod)
1352, 1354, 1361
1352, 1354, 1361

Liczba powierzchni
monitoringowych
Kompleksy leśne w
.

.

Kompleksy leśne w

Zakres prac

Seżon
badan

wykonanie monitoringu

2017-2018

wykonanie monitoringu

2017-2018

Część 6 zamówienia dotyczy wykonania monitoringu gatunków nietoperzy:
1303 podkowca małego,
1321 nocka orzęsionego,
1323 nocka Bechsteina,
1324 nocka dużego
w koloniach letnich i zimowych w następujących obszarach Natura 2000:
-

-

-

-

L.p.
1.
2

Nazwa obszaru
Natura 2000
Jaroszowiec
PLH120006
Ostoje Nietoperzy
okolic Bukowca

Gatunek (kod)

Liczba powierzchni
monitoringowych

1324

2 kolonie zimowe

wykonanie monitoringu

2018

1303, 1324
1324

1 kolonia zimowa
1 kolonia letnia

wykonanie monitoringu
wykonanie monitoringu

2018
2018

.

.

.

.

Zakres prac
.

Sezon
badan
-
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Nazwa obszaru
Natura 2000
PLH 120020
Małe Pieniny
PLH12002S
Czerna PLH120034
Uroczysko Łopień
PLH120078

L.p.

3.
4.
5.
2.7.

Gatunek (kod)

Liczba Powierzchni
monitoringowych

Zakres prac

Sezon
badań

1303

2 kolonie zimowe

wykonanie monitoringu

2018

1303, 1321
1303, 1321,
1323

3 kolonie zimowe

wykonanie monitoringu

2018

4 kolonie zimowe

wykonanie monitoringu

2018

Część 7 zamówienia dotyczy wykonania monitoringu gatunków ryb I minogów:
1130 bolenia,
1138 brzanki,
1149 kozy,
1163 głowacza białopłetwego,
1098 minoga ukraińskiego,
w następujących obszarach Natura 2000:
-

-

-

-

-

L.p.
1.
2.
3.
4.
2.8

Nazwa obszaru
Natura 2000
Czarna Orawa
PLH120002
Dolna Soła
PLH120083
Dolny Dunajec
PLH120085
Łososina
PLH 120087

Liczba powierzchni
monitoringowych

Zakres prac

Sezon
badań

1098, 1138,
1149, 1163
1130, 1138,
1163
1130, 1138,
1163

6

wykonanie monitoringu

2018

3

wykonanie monitoringu

2017

6

wykonanie monitoringu

2017

1138

5

wykonanie monitoringu

2018

Część 8 zamówienia dotyczy wykonania monitoringu gatunków płazów:
-1193 kumak górski,
-1188 kumak nizinny,
w następujących obszarach Natura 2000:
Nazwa obszaru
Natura 2000
Czarna Orawa
PW 120002
Dolina Białki
PLH 120024
Dolna Soła
PLH 120083

3.

Gatunek (kod)

Gatunek (kod)

Liczba powierzćhni
monitoringowych

Zakres prac

Sęzon
badań

1193

5

wykonanie monitoringu

2018

1193

6

wykonanie monitoringu

2018

1188

4

wykonanie monitoringu

2018

Zakres prac zwigzanych z monitoringiem stanu ochrony przedmiotów ochrony:
a)
Wyniki monitoringu należy opracować w postaci kart obserwacji siedliska lub gatunku na każdej ze wskazanych
powierzchni monitoringowych (według wzoru wynikającego z metodyk wskazanych w pkt. 1.2).
Ponadto należy sporządzić dla każdego przedmiotu ochrony w obszarze Natura 2000 osobny raport podsumowujący
wyniki przeprowadzonego monitoringu. Forma raportu zostanie ustalona z Zamawiającym po podpisaniu umowy.
b) Współrzędne powierzchni monitoringowych wynikające ze wskazań PZO/PO zostaną przekazane Wykonawcy przez
Zamawiającego w terminie do 14 dni od podpisania umowy.
Dla obszarów Natura 2000, dla których w ramach prac przewidziano wskazanie powierzchni monitoringowych,
zadaniem Wykonawcy będzie wykonanie lustracji terenowej oraz zaproponowanie współrzędnych powierzchni
monitoringowych (monitoring zerowy), a po ich zaakceptowaniu przez Zamawiającego, wykonanie mDnitoringu.
Dla obszarów Natura 2000, dla których przewidziano w ramach prac weryfikacie zasiĘgu płatów siedliska
wskazanych w PZO, Wykonawca przed wykonaniem monitoringu określi zasięg płatów siedlisk w obszarze Natura
2000, a następnie wykona monitoring zerowy stanowiący podstawę dla lat kolejnych. W sytuacji stwierdzenia braku
siedliska lub gatunku na powierzchni monitoringowej wskazanej w PZO, Wykonawca udokumentuje stan faktyczny
(zdjęcia fitosocjologiczne, dokumentacja zdjęciowa, karta obserwacji) wskazujący na brak siedliska/gatunku na
danym punkcie;
c)
W sytuacji, gdy wymagają tego warunki terenowe, Zamawiający dopuszcza po uzgodnieniu modyfikację metodyki
monitoringu;
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d)

Każdą lokalizację gatunku będącego przedmiotem monitoringu lub zdjęcia fitosocjologicznego siedliska
przyrodniczego będącego przedmiotem monitoringu należy sfotografować przy użyciu aparatu fotograficznego
o rozdzielczości cn 1OMPx, W 3 ujęciach;
e)
Należy zarejestrować za pomocą odbiornika GPS współrzędne geograficzne w układzie PL-1992 położenia każdego
stanowiska gatunku będącego przedmiotem monitoringu lub zdjęcia fitosocjologicznego;
f) Należy sporządzić warstwy wektorowe i opisowe położenia zdjęć fitosocjologicznych i stanowisk gatunków będących
przedmiotem monitoringu, zgodnie z wymogami określonymi w pkt. 4. Warstwy wektorowe granic siedlisk
przyrodniczych i miejsc występowania gatunków wynikające z PZO/PO Zamawiający przekaże Wykonawcy
w terminie do 14 dni od dnia podpisania umowy;
Dla każdego obszaru Natura 2000 należy sporządzić kompozycję mapy w skali 1:2000 lub 1:5000 (do uzgodnienia
g)
Zamawiającym), zgodnie z wymogami określonymi w pkt. 4, przedstawiającą następujące dane: granicę obszaru
Natura 2000, granice siedlisk przyrodniczych, lokalizacje stanowisk gatunków oraz rozmieszczenie wykonanych zdjęć
fitosocjologicznych.
4.

Sposób orzyEotowania dokumentów:
a)
mapy powinny być przygotowane w postaci cyfrowych warstw informacyjnych zgodnie z następującymi wymogami:
1. cyfrowe warstwy wektorowe należy zapisać w formacie ESRI shapeflie (SHP) w układzie współrzędnych, o którym
mowa w 3 pkt 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 2000 r. w sprawie państwowego systemu
odniesień przestrzennych (Dz. U. Nr 70, poz. 821);
2. cyfrowe warstwy wektorowe powinny być sporządzone zgodnie z dokumentem pn. Standard danych GIS w
ochronie przyrody” (wersja 3.03.01);
3. każdy obiekt z cyfrowych warstw wektorowych musi posiadać informacje o źródle danych oraz aktualności;
4. wszystkie mapy powinny zostać wykonane na podkładzie barwnej ortofotomapy. Ortofotomapa zostanie
przekazana przez Zamawiającego w terminie do 14 dni od podpisania umowy;
b)
pliki służące do wydruku map tematycznych należy zapisać w formacie WG i PDF, formacie A3, z rozdzielczością nie
mniejszą niż 300 dpi;
c)
dokumenty tekstowe należy zapisać w formacie DOC i PDF;
d) fotografie z rozdzielczością nie mniejszą niż lOMpx, należy zapisać w formacie iRG, pliki winny być nazwane zgodnie
z zawartością określającą obszar Natura 2000, obiekt monitorowany, numer zdjęcia;
e)
dokumentacja powinna być przekazana Zamawiającemu w 2 egzemplarzach drukowanych; wersja cyfrowa
dokumentacji powinna być przekazana Zamawiającemu na dwóch nośnikach cyfrowych (płycie CD lub DyD lub
pendriye).
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