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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na usiugi spoleczne o wartości poniżej 750 000 EURO, do których zastosowanie mają przepisy

art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r.,

poz. 2164 z pożn. zm.), dalej zwana ustawą. na:

Świadczenie uslug doradztwa prawnego z zakresu zamówień publicznych i obslugi prawnej

projektu nr POIS.02.04.00-00-0180/16 (dalej Projekt) pn.: „Ochrona zagrożonych gatunków

i siedlisk chronionych w ramach sieci Natura 2000” w ramach dzialania 2.4 Oś priorytetowa II

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

znak sprawy: OP.082.12.13.2017.

Nazwa i adres Zamawlaipcepo:

REGIONALNA DYREKCJA OCIWONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE

Plac Na Stawach 3, 30-107 Kraków

tel. 1261 98 120, 1261 98 1Ż1, fax: 1261 98 122

www.krakow.rdosizoy.pl

e-mail: sekretariatkrakow(d)rdos.oy.yl
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1. Informacje ogólne.

1. Nazwa Zamawiającego: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie,
adres strony internetowej na której dostępne jest ogłoszenie o zamówieniu:
http:Ybip.krakow.rdos.zoypjj w dziale „Zamówienia publiczne”.

2. Przedmiot zamówienia.

a. Przedmiotem zamówienia jest w szczególności: przygotowanie i przeprowadzenie postępowań
o udzielenie zamówienia, w imieniu i na rzecz Zamawiającego, zgodnie z art. 15 ust.4 pkt. 3)
ustawy, realizowanych w ramach projektu pn. „Ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk
chronionych w ramach sieci Natura 2000”, do momentu zawarcia przez Zamawiającego umów
w sprawie zamówień publicznych, na podstawie stosownych pelnomocnictw, a także ewentualna
reprezentacja Zamawiającego w postępowaniach odwoławczych przed KIO, w tym ewentualnych
postępowań sądowych w zakresie wynikającym w toku postępowań o udzielenie zamówień
publicznych, opiniowanie możliwych zmian do zawartych umów o udzielenie zamówienia
publicznego przez okres ich obowiązywania;

b. Wykonawca zobowiązany będzie do przygotowywania i przeprowadzenia procedur
przetargowych, w szczególności: zgodnie z ustawą P.z.p, ustawą Prawo budowlane oraz ustawą
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (kościoly, w których prowadzone będą roboty
budowlane są wpisane do rejestru zabytków). Wykonawca przygotuje i przeprowadzi procedury
wylonienia wykonawców zamówień o wartościach poniżej progów stosowania ustawy P.z.p
zgodnie z wewnętrznym regulaminem Zamawiającego: Regulaminem udzielania zamówień
publicznych w Gen eralnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska i w regionalnych dyrekcjach ochrony
środowiska (Zamawiający udostępnia go w formie zalącznika do niniejszego ogloszenia)
oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego i unijnego.

Wykonawca zobowiązuje się 4V szczególności do przestrzegania i stosowania:

• Wytycznych w zakresie kwalifkowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko 2014— 2020;

• Wytycznych w zakresie kontroli dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014
—2020;

• Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji oraz zasady
równości szans kobiet i mężczyzn.

c. Wykaz planowanych zamówień.

Wskazane poniżej daty wszczęcia wynikają z Harnzonoramu Projektu.
L.p. rok Nazwa zamówienia procedura Wartość Przewidywana data

udzielanego wszczęcia
zamówienia
(wartość
procedowanej
części)

zlecenie nadzoru przyrodniczo- Przetarg 289 430,94 zł 20.08.2017 r.
merytorycznego w zakresie krajowy
czynnej ochrony nietoperzy i ich
siedlisk
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2.

f. 2017 zlecenie robót budowlanych na Przetarg 1 219512,95 zl 20.08.2017 r.
przeprowadzenie remontów krajowy (zamówienie
dachów dwóch obiektów udzielane w
budowlanych (kościoły) częściach)
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zlecenie
dokumentacji
przeprowadzenia
adaptacyjnych iw
nietoperzy —

optymalizacji siedlisk
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3.

4.

5.

6.

wyłonienie eksperta do oceny Przetarg 21 95 1,22 zł 20.08.2017 r.
dokumentacji technicznej z krajowy
doświadczeniem w obiektach
zabytkowych
zlecenie opracowania 6 Przetarg 138 211,38 zł 30.08.2017 r.
dokumentacji niezbędnych do krajowy
przeprowadzenia remontów
dachów
wyłonienie nadzoru budowlanego Przetarg 32 520,33 zł 20.09.2017 r.

krajowy (zamówienie
udzielane w
częściach)

ienie wykonania oceny
skuteczności prowadzonych
działań ochronnych (monitoring
przyrodniczy)

2018

Przetarg 105
unijny

691,06 zł 15.10.2017 r.

opracowania Przetarg 48 780,49 zł . 15.04.2017 r.
niezbędnej do krajowy

prac
koloniach

projekt

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

zlecenie robót budowlanych na Przetarg 2 548 878,05 zł Termin wskazany
przeprowadzenie remontów krajowy (zamówienie przez
dachów 3 obiektów budowlanych udzielane w Zamawiającego w
(kościoły) ± budowa 2 platform częściach) zleceniu.
na guano
wyłonienie nadzoru budowianego Przetarg 67 642,28 zł Termin wskazany

krajowy (zamówienie przez
udzielane w Zamawiającego w
częściach) zleceniu.

Optymalizacja oświetlenia wokół Przetarg 48 780,49 zł Termin wskazany
stanowisk nietoperzy krajowy przez

Zamawiającego iw

zleceniu.
Usługa ślusarska: wykonanie i Przetarg 24 390,24 zl Termin wskazany
montaż kraty zabezpieczającej bajowy przez
wejście do jaskini Zamawiającego w

zleceniu.
wykonanie prac konserwacyjnych Przetarg 24 390,24 zł Termin wskazany
w schronieniach nietoperzy krajowy (zamówienie przez
(naprawa uszkodzonych udzielane iw Zamawiającego w
elementów zabezpieczających częściach) zleceniu.
kolonię — wloty, zaciemnienie,
oznakowanie, sprzątanie guana,
wymiana folii na platformach)
Pielęgnacja i uzupełnienie zieleni Przetarg 48 780,49 zł Termin wskazany
wysokiej na trasach migracji krajowy (zamówienie przez
nietoperzy udzielane w Zamawiającego w

częściach) zleceniu.
w3”konanie koszenia, wycinki i Przetarg 134 308,94 zł Termin wskazany
kirczowania drzew i krzewów na krajowy (zamówienie przez
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Przetarg
unijny

Przetarg
krajowy

Przetarg
krajowy

Termin wskazany
przez
Zamawiającego
zleceniu.
Termin wskazany
przez
Zamawiającego
zleceniu.

Termin wskazany
przez
Zamawiającego
zleceniu.

L.p. rok Nazwa zamówienia Wartość udzielanego Data wszczęcia
zamówienia

zakup samochodu osobowo-terenowego
wraz z ubezpieczeniem (tryb
konkurencyjności POliS)

zakup sprzętu siużącego do realizacji 11 382,11 zł Termin
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murawach kserotermicznych udzielane w Zamawiającego w
częściach) zleceniu.

2019

1 031 043,90 zł

zlecenie robót budowlanych na
przeprowadzenie remontów
dachów 3 obiektów budowlanych
(kościoły)

W

I 884 195,12
(zamówienie
udzielane
częściach)

zł

w

16.

17.

18.

19.

20.

w

wyłonienie nadzoru budowlanego Przetarg 40 325,20 zł Termin wskazany
krajowy (zamówienie przez

. udzielane w Zamawiającego w
częściach) zleceniu.

wykonanie prac konserwacyjnych Przetarg 24 390,24 zł Termin wskazany
w schronieniach nietoperzy bajowy (zamówienie przez
( naprawa uszkodzonych udzielane w Zamawiającego w
elementów zabezpieczających częściach) zleceniu.
kolonię — wloty, zaciemnienie,
oznakowanie, sprzątanie guana,
wymiana folii na platformach)
pielęgnacja i uzupełnienie zieleni Przetarg 97 560,98 zl Termin wskazany
wysokiej na trasach migracji bajowy (zamówienie przez
nietoperzy udzielane w Zamawiającego w

częściach) zleceniu.
wykonanie koszenia, wycinki i
karczowania drzew i krzewów na
murawach kserotermicznych

49 593,50
(zamówienie
udzielane
częściach)

zl

w w

21. 2020 pielęgnacja i uzupełnienie zieleni Przetarg 97 560,98 zł Termin wskazany
wysokiej na trasach migracji krajowy (zamówienie przez
nietoperzy udzielane w Zamawiającego w

częściach) zleceniu.
22. wykonanie prac konserwacyjnych Przetarg 24 390,24 zł Termin wskazany

w schronieniach nietoperzy bajowy (zamówienie przez
(naprawa uszkodzonych udzielane w Zamawiającego w
elementów zabezpieczających częściach) zleceniu.
kolonię — wloty, zaciemnienie,
oznakowanie, sprzątanie guana,
wymiana folii na platformach)

Poniższe rozeznania rynku przeprowadzane będą w terminach wskazanych w zleceniu
Zamawiającego.

Realizacja zamówień realizowanych w rokit 2017— sukcesywnie do 30. J201 7 r.

20171.

2.

82 113,82 zł Termin
wskazany przez
Zamawiającego
w zleceniu.
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kampanii

narzędzi

Termin

wskazany przez

Zamawiającego

W zleceniu.

Termin

wskazany przez

Zamawiającego

w zleceniu.
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3.

4.

5.

6.

7.

S.

projektu i zadań terenowych (2 zestawy wskazany przez

odzieży ochronnej, 2 komputery” — Zamawiającego
stacjonarny i przenośny) w zleceniu.

opracowanie graficzne i wykonanie strony 1 626,02 zł Termin

internetowej wskazany przez

Zamawiającego

w zleceniu.

opracowanie strategii kampanii 2 43 9,02 zł Termin

prómocyjnej . wskazany przez

Zamawiającego

w zleceniu.

druk materiałów informacyjnych 4 065,04 zł Termin
(zamówienie wskazany przez
udzielane w Zamawiającego

częściach) w zleceniu.

Sporządzenie tablic informacyjnych w 4 878,05 zł 20.09.2017 r.
miejscach realizacji itastrukmnlnych (zamówienie
działań projektu udzielane w

częściach)

Organizacja spotkań: sala, cateńng 8 130,08 zł Termin

(zamówienie wskazany przez
udzielane w Zamawiającego

częściach) w zleceniu.

Dostawa materiałów biurowych

2018

1 626,02 zł

(zamówienie

udzielane

częściach)

zlecenie prowadzenia
promocyjnej z użyciem
internetowych w latach 20 18-2020

W

39 024,39 zł9.

10.

11.

12.

13.

14.

wykonanie analizy składu gatunkowego 13 82 1,14 zł Termin
muraw kserotermicznych pod kątem wskazany
skuteczności prowadzonego wypasu w 16 przez
obszarach Natura 2000 Zamawiającego

w zleceniu.
przeszkolenie wykonawców prowadzących 2 I 13,82 zł Termin
wypas owiec i kóz (wynajem sali, cateńng, wskazany przez
transport) Zamawiającego

w zleceniu.

organizacja spotkań: sala, catering, 7 113,82 zł Tennin
transport, 1kw. 2018 r. (zamówienie wskazany przez

„ udzielane w Zamawiającego
częściach) w zleceniu.

organizacja spotkań: sala, catering, S 739,84 zł Termin
transport, H kw. 2018 r. (zamówienie wskazany przez

udzielane w Zamawiającego
częściach) w zleceniu.

organizacja spotkań i konferencji: sala, 25 650,41 zł Termin
cateńng, transport, HI kw. 2018 r. (zamówienie wskazany przez

. udzielane w Zamawiającego
• częściach) w zlećeniu.
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Dostawa materiałów biurowych 1 626,02 ił
(zamówienie
udzielane
częściach)

sala, catering, 7 I 3,82 zł
(zamówienie
udzielane
częściach)
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15.

16.

17.

18.

19.

organizacja spotkań: sala, catering, 8 739,84 zł Termin
transport, W kw. 2018 r. (zamówienie wskazany przez

udzielane w Zamawiającego
częściach) w złeceniu.

organizacji stoiska promocyjnego 8 I 30,08 zł Termin
(wyposażenie nam lotu promocyjnego, wskazany przez
tablice i banery promocyjne, 2 stroje Zamawiającego
promocyjne) w zleceniu.
Opracowanie i wykonanie pakietów 44 715,45 zl Termin
promocyjno-informacyjnych z wskazany przez
przeprowadzonych działań z zakresu Zamawiającego
ochronny czynnej, druk materiałów w zleceniu.
informacyjnych
Sporządzenie tablic informacyjnych oraż 4 878,05 ił Termin
tablic pamiątkowych w miejscach realizacji (zamówienie wskazany przez
infrastrukturalnych dzialań projektu udzielane w Zamawiającego

częściach) w zleceniu.

2019 organizacja spotkań:
transport, 1kw. 2019 r.

w

Termin
wskazany przez
Zamawiającego
w zleceniu.

w

Termin
wskazany przez
Zamawiającego
w złeceniu.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

organizacja spotkan i konferencji: sala, 25 650,41 zI Termin
cateńng, transport, II kw. 2019 r. (zamówienie wskazany przez

udzielane w Zamawiającego
częściach) w zleceniu.

organizacja spotkań: sala, catering, 8 739,84 z[ Termin
transport, 111kw. 2019 r. (zamówienie wskazany przez

udzielane w Zamawiającego
częściach) w zleceniu.

organizacja spotkań: sala, catering, 8 73 9,84 il Termin
transport, W kw. 2019 r. (zamówienie wskazany przez

udzielane w Zamawiającego
częściach) w zleceniu.

druk materialów informacyjnych 4 065,04 zA Termin
(zamówienie wskazany przez
udzielane w Zamawiającego
częściach) w zleceniu,

Dostawa materia(ów biurowych 1 626,02 zł Termin
(zamówienie wskazany przez
udzielane w Zamawiającego
częściach) w zleceniu.

organizacja 10 zajęć terenowych dla 7 3 17,07 ił Termin
młodzieży szkolnej (transport, wskazany przez
poczęstunek, wynagrodzenie eksperta) Zamawiającego

w zleceniu.
Sporządzenie tablic informacyjnych oraz 15 203,25 ił Termin
tablic pamiątkowych w miejscach realizacji (zam6wienie wskazany przez
infrastrukturalnych działań projektu udzielane w Zamawiającego
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organizacja spotkań: sala, catering, 7 62 1,95 zł Termin
transport, 11 kw. 2020 r. (zamówienie wskazany przez

udzielane iy Zamawiającego
częściach) w zleceniu.

organizacja spotkań: sala, catering, 7 621,95 zł Termin
transport, UJ kw. 2020 r. (zamówienie wskazany przez

udzielane w Zamawiającego
częściach) . w zleceniu.

organizacja spotkań: sala, catering, 7 621,95 zł Termin
transport, W kw. 2020 r. (zamówienie wskazany przez

„ udzielane w Zamawiającego
częściach) . w zleceniu.

druk materiałów informacyjnych 4 065,04 zł Termin
(zamówienie wskazany przez
udzielane w Zamawiającego
częściach) w zleceniu.

Dostawa materiałów biurowych 1 626,02 zł Termin
(zamówienie wskazany przez
udzielane w Zamawiającego
częściach) w zleceniu.

Sporządzenie tablic informacyjnych oraz 11 382,11 zl Termin
tablic pamiątkowych w miejscach realizacji (zamówienie wskazany przez
infrastrukturalnych działań projektu udzielane w Zamawiającego

częściach) w zleceniu.

usiug związanych z przeprowadzaniem postępowań, do których stosuje się przepisy
obejmuje iy szczególności:

— weryfikację pod względem formalno-prawnym opisu przedmiotu zamówienia,
— wybór trybu postępowania,
— ustalenie warunków udziału w postępowaniu jakie muszą spełniać wykonawcy,
— ustalenie byteńów oceny ofert,
— sporządzenie wzoru umowy,
— sporządzenie dokumentacji postępowania (SflVZ wraz z załącznikami), uzyskania

zatwierdzenia przez Zamawiającego przygotowaiej przez Wykonawcę kompletnej SIWZ
z załącznikami; umieszczenie w BlP Zamawiającego,

— sporządzenie i wyslanie do odpowiedniego publikatora w imieniu Zamawiającego ogłoszenia
o zamówieniu, umieszczenie w BW-je Zamawiającego,

— sporządzenie w imieniu Zamawiającego odpowiedzi na pytania pod względem formalno
prawnym do S1WZ, prowadzenie w tym zakresie korespondencji z Wykonawcami,

— sporządzenie w imieniu Zamawiającego modyfikacji SPWZ,
— sporządzenie onz umieszczanie w odpowiednim publikatorze w imieniu Zamawiającego

Zamówienie w ramach realizacji projektu nr POIS.02,04.00.00-0180/16 pn.: „Ochrona zagrożonych gatunków I siedlisk chronionych
w ramach sieci Natura 2000”

2020 organizacja spotkań:
transport, I kw. 2020 r.

Unia Europejska
f,inć.-. L,”C”t”

sala, cateńng,
częściach) w zleceniu.
6910,57 zl
(zamówienie
udzielane
częściach)

w

Termin
wskazany przez
Zamawiającego
w zleceniu.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34,

35. druk mateńałów informacyjnych

Zakres
ustawy,

4065,04 zł
(zamówienie
udzielane
częściach)

w

Termin
wskazany przez
Zamawiającego
w zleceniu.
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ogłoszeń o zmianie ogłoszenia o zamówieniu, umieszczenie w BlP Zamawiającego,
— sporządzenie w imieniu Zamawiającego odpowiedzi na informacje wniesione przez

Wykonawców na czyiiności podjęte lub zaniechane przez Zamawiającego,
— obsługa kancelaryjna postępowania tj. korespondencja z Wykonawcami, dokumentowanie

czynności w postępowaniu,
— udzielanie wyjaśnień Zamawiającemu w sprawie przygotowanych dokumentów,
— udział w pracach komisji przetargowej,
— badanie i ocena ofert w zakresie formalno-prawnej oceny,
— sporządzenie i wysyłka w imieniu Zamawiającego ustawowo wymaganych pism (m.in.

wezwań, zawiadomień, informacji) kierowanych w toku badania i oceny ofert,
korespondencja z wykonawcami,

— sporządzenie i wysyłka w imieniu Zamawiającego rozstrzygnięć postępowań, zawiadomienie
Wykonawców, umieszczenie w BłP Zamawiającego,

— obsiuga kancelaryjna postępowania tj. korespondencja z Wykonawcami, dokumentowanie
czynności w postępowaniu,

— przygotowywanie na bieżaco protokołu z postępowania,
— sporządzenie umowy z wybranym wykonawcą,
— sporządzenie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

Ponadto Wykonawca zobowiązany będzie do:

— sporządzenia i przekazania w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy na wykonanie niniejszej
uslugi propozycji harmonogramu prac. Zaakceptowany harmonogram prac staje się
załącznikiem do umowy z Wykonawcą;

— sporządzania analiz, ekspertyz, opinii do umów zawartych przez Zamawiającego w wyniku
przeprowadzonych postępowań;

— sporządzenie odpowiedzi na złożone w postępowaniu środki ochrony prawnej,
reprezentowanie Zamawiającego przed Krajową Izba Odwoławczą, w zakresie wynikającym
z toku postępowań o udzielenie zamówienia publicznego;

— reprezentowanie Zamawiajęcego w postępowaniu sądowym, wraz ze sporządzeniem skargi
lub odpowiedzi na skargę lub innego pisma procesowego, w zakresie wynikającym z toku
postępowań;

— udzielanie wyjaśnień Zamawiającemu w sprawie przygotowanych dokumentów
przetargowych;

— pełnia obsługa kancelaryjna postępowania;
— realizowanie umowy poprzez przygotowanie wszelkich dokumentów wynikających w toku

postępowań, udzielanie opinii w formie telefonicznej, pisemnej, e-mailowej
oraz na spotkaniach bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego (przewiduje się co najmniej 3
spotkania, każdorazowo w okresach poprzedzających wszczęcie postępowania oraz w razie
potrzeby na wezwanie Zamawiającego na każdym etapie trwania procedury);

— umieszczania i przesyłania do publikacji ogłoszeń o zamówieniu oraz umieszczania
dokumentacji przetargowej w BW z siedziby Zamawiającego;

— bieżące informowanie Zamawiającego o przebiegu prowadzonych postępowań, umożliwienie
wglądu do dokumentacji wytworzonej w związku z umową, udzielanie wszelkich informacji
o sposobie wykonywania umowy;

— wykonywania także innych czynności niezbędnych do przeprowadzenia postępowań.

d. Zamawiający przekaże i udostępni Wykonawcy informacje i dokumenty niezbędne do wykonania
usługi;

e. Zamawiający każdorazowo udzieli zlecenia Wykonawcy w celu przygotowania i przeprowadzenia
postępowania: wskazując termin wszczęcia procedury;
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f. Zamawiający udzieli stosowanego pełnomocnictwa do przygotowania i przeprowadzenia
postępo%yań o udzielenie zamówienia w imieniu Zamawiającego;

g. Zamawiający udostępni Wykonawcy kody dostępu do publikacji ogłoszeń.

3. Okres realizacji usiugi w okresie realizacji Projektu tj. od daty zawarcia umowy w roku 2017 do
roku 2020 do czasu zakończenia ostatniego z postępowań o zamówienie publiczne.

4. Opis przedmiotu zamówienia w oparciu o Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79100000-5 —

Usługi prawnicze, 79111000-5 — Usługi w zahesie doradztwa prawnego.

5. Okres związania Wykonawcy złożoną ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

6. Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, wraz z istotnymi zmianami
umowy zawiera zawiera zalącznik nr 7 do ogłoszenia.

7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

9. Zamawiający prowadząc postępowanie odwoła się przepisów ustawy, w szczególności
w zakresie;

a) oświadczeń i dokumentów — do art. 26 ust. 3, 3a I 4 ustawy,
b) wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie — art. 23 ustawy,
c) wyjaśniania rażąco niskiej ceny — do art. 90 ustawy,
d) wyjaśnienie treści ofert, omyłki — do art. 87 ustawy,
e) informacji o wyniku postępowania — do art. 92 ustawy,
O unieważnienia postępowania — do art. art. 93 ustawy.

H. Warunki udzialu w postępowaniu.

1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:

1.1 nie podlegają wykluczeniu na podstawie przesłanek o których mowa wart. 24 ust. I pkt. 12-
23 ustawy (tzw. przesłanki wykluczenia obligatoryjne). Wykonawcy nie podlegają
wykluczeniu z postępowania na podstawach wskazanych w SIWZ.

1.2 spelniają warunki udzialu w postępowaniu, dotyczące:
1.2.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej. tj. posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
1.2.3.zdolności technicznej lub zawodowej:

1.2.3.1. minimalne warunki dotyczące doświadczenia: Wykonawca w okresie ostatnich
trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy — w tym okresie, zrealizował:
pnygotowal i pneprowadzil co najmniej 2 postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego;
- z których każde prowadzone było wg. ustawy,
a
- co najmniej jedno miało za przedmiot roboty budowlane o wartości co najmniej
700 000 zł brutto;

1.2.3.2. minimalne warunid dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia —

o kwalifIkacjach zawodowych, uprawnieniach, doświadczeniu i wykształceniu
niezbędnym do wykonania zamówienia, odpowiadającym warunkom określonym —

wykonawca skieruje do realizacji zamówienia, co najmniej:
1.2.3.2.1.jedną osobę legitymującą się tytułem radcy prawnego lub adwokata;
1.2.3.2.2. jedną osobę, która w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu

składania ofert, co najmniej 2-krotnie występowała jako pełnomocnik
w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą;
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1.2.3.2.3. jedną osobę — specjalist ds. zamówień, która przygotowała i przeprowadziła
co najmiliej jedno postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzone wg ustawy, którego przedmiotem byly roboty budowlane,
o wartości co najmniej 700 000 ił brutto.

III. Podstawy wykluczenia z postępowania.

1. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę:

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

2. 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 uplynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego
zakazu.

3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne
okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie
pkt. 3.

4. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. I pkt 19 ustawy, przed wykluczeniem
Wykonawcy, Zamawiający zapewnia temu Wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział
w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji.

IV. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia
oraz spelnianic warunków udzialu w postępowaniu.

Dokumenty potwierdzających brak podstaw wykluczenia

1, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty aktuałne na dzień składania ofert —

oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu oraz o nie podleganiu wykluczeniu
z powodów wskazanych wart. 24 ust. I pkt 13-23 ustawy,

Oświadczenie należs złoży zgodnie ze wzorem stanowiacyrn zalaczrik 2 dD oLłcszer[la

2. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji,
o której mowa w art. 86 ust. S 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 zlożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić
dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji
w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi zalącznik nr 6
do ogloszenia.

3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, dokumenty
potwierdzające brak podstaw do wykluczenia sklada każdy z wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie, o którym mowa w pkt. I niniejszej sekcji
potwierdza brak podstaw wykluczenia i spełnianie warunków udziaLu w postępowaniu
w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udzialu
w postępowaniu.
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Dokumenty potiyierdzqace spełnianie warunków udzialu iy postępowaniu

4. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa
wraz z ofertą następujące dokumenty:

a. wykaz wykonanych usług, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,
ajeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym olcesie, wraz z podaniem ich
wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane.
Wzór wykazu stanowi Zalącznik nr 4 do ogloszenia;

b. dowody określające czy usługi wykazane w wykazie, o którym mowa w pkt. 4a) powyżej,
zostały wykonane należycie, przy czym dowodami są referencje bądź inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, ajeżeli z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów — oświadczenie Wykonawcy;

c. wykai 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 Załacznik
nr 5 do ogłoszenia.

Sposób składania dokumentów.

5. Oświadczenia, składane przez Wykonawcę i inne podmioty, na zdolnościach których polega
Wykonawca, składane są w postaci oiyginału. Za oryginał uwaźa się oświadczenie złożony
w formie pisemnej podpisane własnoręcznym podpisem.

6. Dokumenty, inne niż oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej
za zgodność z oryginałem. 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.

7. 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. .

8. Dokumenty sporządzone wjęzyku obcym są składane wraz z tłumaczeniem nąjęzyk polski.

V. Sposób przygotowania oferty. Sposób obliczenia ceny.

1. Ofertę składa się na formularzu ofertowym stanowiącym Zalącznik nr I do ogłoszenia.

2. Oferta powinna zawierać co najmniej:

a. wskazanie ceny brutto (VAT, jeżeli Wykonawca nie jest płatnikiem VAT, w Formularzu
ofertowym zamiast stawki podatku VAT wpisuje formulę: „nie jestem platnikiem podatku
VAT):

za przygotowanie i przeprowadzenie 1 postępowania o udzielenie
zamówienia powyżej progu tzw. „unijnego”;

• za przygotowanie i przeprowadzenie I postępowania o udzielenie
zamówienia powyżej progu 30 tys. euro, a poniżej progu tzw. „unijnego”;

• za przygotowanie i przeprowadzenie 1 postępowania o udzielenie
zamówienia poniżej progu 30 tys. euro - rozeznania rynku.
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oraz podanie ceny brutto za całość zamówienia, stanowiącej iloczyn powyższych cen
jednostkowych oraz ilości postępowań wskazanych w sekcji I pkt. 2 lit c „Wykaz planowanych
zamówień”.

Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania określone w opisie przedmiotu i uwzględniać
wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej realizacji calości zamówienia.

Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone iy polskich złotych.

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

Kwota przeznaczona na realizacje zamówienia: 166 000,00 PLN brutto.

b. Wskazanie doświadczenia osób wyznaczonych do realizacji zamówienia, zgodnie z sekcją
VII pktl ogłoszenia. Jeżeli Wykonawca wykazuje dodatkowe doświadczenie osoby
wyznaczonej do realizacji zamówienia, będącym kryterium oceny ofert skiada wykaz
doświadczenia w Zaiączniku nr 3 do ogłoszenia;

c. W przypadku jeżeli Wykonawca zamierza realizować zamówienie przy pomocy
podwykonawcy, w załączniku nr 2 należy wskazać część zamówienia, którego
wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy oraz podać flrmę/y
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.

3. Każdy z Wykonawców może przedstawić tylko jedną ofertę.

4. Oferta powinna być napisana w jezyku polskim. W wypadku złożenia 4V ofercie dokumentów
wjęzyku innym niż polski, składane 5ą wraz z tłumaczeniem najęzyk polski.

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

6. 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
pełnomocnicy z treści których %wnika umocowanie do podpisania oferw przez
pełnomocników. Wszystkie pelnomocnichya dołaczone do oferty powinny być złożone 4V formie
oryEinak lub kopii potwierdzonei notarialnie.

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

8. Oferta winna znajdować się iy zamkniętej, zapieczętowanej kopercie oznaczonej nazwą i adresem
Wykonawcy oraz napisem: „Oferta na obsługę prawną projektu pn. „Ochrona zagrożonych
gatunków i siedlisk chronionych w ramach sieci Natura 2000”.

VI. Termin składania i otwarcie ofert.

1. Ofertę należy zlożyć pisemnie w siedzibie Zamawiającego: Regionalnej Dyrekcji Ochrony
Srodowiska 4V Krakowie, Plac Na Stawach 3, 30-107 Kraków, pokój nr 218 (sekretariat). Termin
składania ofert uplywa 31 lipca 2017 r. o godz. 12:00. Wszystkie oferty otrzymane
przez Zamawiającego po w/w terminie zostaną zwrócone bez otwierania.
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2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 31 lipca 2017 r. o godz. 12:15 w siedzibie Zamawiającego:
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska W Krakowie, Plac Na Stawach 3, 30-107 Kraków
pokój nr -106 (sala konferencyjna).

3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia.

4. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców którzy
złożyli oferty, a także informacje dotyczące ceny.

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

a. kwoty jaką zamierza przemaczyć na sfinansowanie zamówienia;

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

c. ceny inne istotne elementy zawarte w ofertach.

VII. Kryteria oceny ofert

I. 1 kryterium: cena brutto z waza 60 % (gdzie 1% = I pkt), obliczony w następujący sposób:

Cmjnimaina

-x60

gdzie:

Cminimajpa — najniższa cena spośród ofert niepodlegających odrzuceniu,

Corcrta — cena oferty badanej,

Przeliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

2. 2 kryterium: doświadczenie osoby (specjalisty ds. zamówień) wyznaczonej do realizacji
zamówienia, o której mowa w pkt. 1.2.3.2.3 sekcji II ogłoszenia, z waaa 40% (1% = 1 pkt.).

Wykonawca złoży wykaz doświadczenia osoby w Załączniku nr 3 do ogłoszenia, w którym wykaże,
inne niż iy Załączniku Nr 4 do ogłoszenia, dodatkowe, ponad warunek udzialu w postępowaniu
doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia.

W kryterium: „Doświadczenie osoby .....„ oferta może uzyskać maksymalnie 40 punktów. Punkty
zostaną przyznane zgodnie z następującymi zasadami:

— za każde dodatkowe (ponad warunek udzialu) przygotowane i przeprowadzone
postępowanie prowadzone wg ustawy, którego przedmiotem były roboty budowlane oferta
Wykonawcy otnyma 10 pkt.,

— O punktów uzyska oferta tego Wykonawcy, który nie przedstawi dodatkowego. ponad
warunek udzialu w postępowaniu doświadczenia osoby (specjalisty ds. zamówień)
wyznaczonej do realizacji zamówienia.

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
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mowa wyżej, w przeciwnym razie Zamawiający nie przyzna punktów. Jeżeli Wykonawca nie złoży
wraz z ofertą wykazu, Zamawiający przyzna Wykonawcy w tym kryterium O pkt.

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

4. 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.

VIII. Komunikacja w postępowaniu.

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści dokumentacji
przetargowej- ogłoszenie wraz z załącznikami. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie,
jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem że wniosek
o wyjaśnienie wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa potowa
wyznaczonego terminu składania ofert.

2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści dokumentacji przetargowej wpłynął po upływie terminu
składania wniosku, o którym mowa w pkt. 1 niniejszej sekcji, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień,
zamawiający może udziełić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie
terminu składania ofert nie wplywa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w zdaniu
poprzedzającym.

3. W przypadku wniesienia zapytania dotyczącego postępowania, treść zapytań
wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej
httpJ/bip.krakow.rdos. coy.pł w dziale „Zamówienia pubłiczne.

4. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert
zmienić treść dokumentacji przetargowej. Zmianę Zamawiający udostępni na stronie internetowej
http://bip.krakow.rdos.goy.pl/ w dziale „Zamówienia pubłiczne”.

5. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcą
odbywa się za pośrednictwem operatom pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada
2012 r. — Prawo pocztowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 1113 oraz z 2015 r. poz. ł830), osobiście,
za pośrednictwem posłańca, faksu łub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U.
z 2016 r. poz. 1030).

6. Wyłączna forma pisemna zash-zeżonajest: dla złożenia oferty wraz z załącznikami.

7. Jeżełi Zamawiający łub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji ełektronicznej
w rozumieniu ustawy z dnia 18 łipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda
ze stron na żądanie drugiej strony niezwlocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

8. W przypadku wezwania przez Zamawiającego do złożenia, uzupełnienia lub poprawienia
oświadczeń, dokumentów lub pelnomocnictw, w trybie art. 26 ust. 3 łub ust. 3a PZP,
oświadczenia, dokumenty łub pełnomocnictwa należy przedłożyć (zlożyć/uzupełnić/poprawić)
w formie wskazanej przez Zamawiającego w wezwaniu. Forma ta winna odpowiadać wymogom
wynikającym ze stosownych przepisów ustawy.

9. Korespondencję pisemną należy przesyłać na adres: Regionałna Dyrekcja Ochrony Środowiska
w Krakowie, Plac Na Stawacłi 3, 30-107 Kraków.

10. Korespondencję w formie elektronicznej należy przesyłać na adres e-mail:
Jzabela.Znamirowska.krakowrdos.goy,pl.
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11. Osoby uprawnione do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących
postępowania:
Izabela Znamirowska teł, 12619-81-55, e-mail: Izabelainamirowska.lcakowrdos.goy.pl.

Załączniki do ogłoszenia:

Załącznik nr 1 Formularz oferty

Załącznik nr 2 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków

Załącznik nr 3 Wykaz doświadczenia- kryterium

Załącznik nr 4 Wykaz usiug

Załącznik nr S Wykaz osób

Załącznik nr 6 Oświadczenie grupa kapitałowa

Załącznik nr 7 Istotne postanowienia umowy

Załącznik nr 8 Regulamin udzielania zamówień publicznych w Generalnej Dyrekcji
Ochrony Srodowiska i w regionałnych dyrekcjach ochrony środowiska
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