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I NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

Skarb Państwa - Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim 

ul. Jagiellończyka 13 

66-400 Gorzów Wielkopolski 

REGON 080 29 67 00 

NIP 599-307-14-84 

 

II TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego o wartości większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na 

podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. 

Dz. U. z 2017 r. , poz. 1579, ze zm.), zwanej dalej „ustawą”. 

2. W sprawach, które nie zostały uregulowane w niniejszej SIWZ, mają zastosowanie przepisy 

ustawy i akty wykonawcze do ustawy. 

3. Postępowanie prowadzone jest przez Komisję Przetargową powołaną przez Zamawiającego. 

4. Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa ustawy, najpierw dokona oceny ofert, a następnie 

zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie 

podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli Wykonawca 

ten, będzie uchylał się od zawarcia umowy Zamawiający może zbadać, czy nie podlega 

wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który 

złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert. 

III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest Opracowanie dokumentacji technicznej w obszarze Natura 

2000 Dolina Pliszki PLH080011 w ramach realizacji projektu nr POIS.02.04.00-00-

0108/16 pn. Ochrona siedlisk i gatunków terenów nieleśnych zależnych od wód. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ. 

3. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

Przedmiot główny:  

71311100-2 – Usługi dodatkowe w zakresie inżynierii lądowej i wodnej; 

71322000-1 – Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej  

4. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

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

1 pkt 6 ustawy. 

7. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

8. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

9. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem art. 

93 ust. 4 ustawy. 
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10. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zaliczek na poczet wykonania 

zamówienia. 

11. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN. Zamawiający 

nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 

12. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu Programu Operacyjnego Infrastruktura  

i Środowisko POIS.02.04.00-00-0108/16-01 pn. Ochrona siedlisk i gatunków terenów 

nieleśnych zależnych od wód. 

13. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. W tym 

przypadku Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których 

wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm 

podwykonawców. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia 

Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

 

IV TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA  

Wymagany termin wykonania całości zamówienia 27 lipca 2018 r. 

V WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt. 1 i 8 

ustawy. 

2. Działając na podstawie: 

2.1. art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę  

w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie  

w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez 

likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 

ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1508) lub 

którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości 

zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje 

zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba, że sąd zarządził 

likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo 

upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2344). 

2.2. art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy, tj. który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, 

opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za 

pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadków o których mowa w art. 

24 ust. 1 pkt 15 ustawy, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat 

lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub 

zawarł wiążące porozumienie w sprawie tych należności. 

3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie  art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 ustawy oraz 

art. 24 ust. 1 pkt 16-20 ustawy lub art. 24 ust 5 pkt 1 ustawy, może przedstawić dowody na to, 

że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności,  
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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. 

4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne 

okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie 

powyższego ust. 3. 

5. 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. 

6. Spełniają warunek udziału w postępowaniu określony w art. 22 ust. 1b pkt 3 ustawy, 

dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, tj.: 

6.1. Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania 

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał  

tj. zrealizował, zakończył (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych), co najmniej: jeden projekt budowlany dla obiektu wodnego typu zastawka  

o wartości co najmniej 4.000,00 zł brutto. Na potwierdzenie spełnienia warunku Wykonawca 

złoży dokumenty poświadczające, że usługa została wykonana należycie.  

6.2. Wykonawca wykaże, że dysponuje projektantem posiadającym uprawnienia budowlane 

bez ograniczeń w specjalności budowle hydrotechniczne lub melioracyjne wodne lub inne 

ważne uprawnienia projektowe w specjalności budowle hydrotechniczne lub melioracyjne 

wodne. W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawca przedłoży 

stosowne dokumenty potwierdzające nadanie im takich uprawnień oraz poświadczenie 

przynależności projektanta do izby architektów lub inżynierów budownictwa.  

VI WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE 

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA 

1. Do oferty Wykonawca dołącza aktualny na dzień składania oferty jednolity europejski 

dokument zamówienia (JEDZ), określony w rozporządzeniu wykonawczym Komisji 

Europejskiej 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz 

jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE L 2016.3.16 z 6.01.2016r.). 

Informacje zawarte w JEDZ stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie 

podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wzór dokumentu 

JEDZ stanowi załącznik nr 3 do SIWZ, instrukcja Wypełnienia JEDZ stanowi załącznik 

nr 4 do SIWZ. 
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Zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. 

w sprawie zamówień publicznych uchylającą dyrektywę 2004/18/WE (Dz. Urz. UE L 

2014.94.65 z 28.3.2014) formularz JEDZ powinien zawierać co najmniej następujące 

informacje: 

1.1. Oświadczenie Wykonawcy, że w stosunku do niego nie zachodzą przesłanki (podstawy) 

wykluczenia; 

1.2. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu przez niego warunków udziału w postępowaniu; 

1.3. Określenie organu publicznego lub osoby trzeciej odpowiedzialnej za wystawienie 

dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia oraz w stosownych 

przypadkach spełnienie warunków udziału w postępowaniu; 

1.4. Formalne oświadczenie Wykonawcy, z którego wynika, że Wykonawca będzie  

w stanie na żądanie i bez zbędnej zwłoki przedstawić dokumenty potwierdzające brak 

podstaw do wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu; 

1.5. Informacje niezbędne w celu uzyskania przez Zamawiającego dokumentów 

potwierdzających bezpośrednio pomocą za pomocą bazy danych (na warunkach określonych 

w art. 59 ust. 5 dyrektywy). 

Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji α w części IX JEDZ. Nie musi 

wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV JEDZ formularza dotyczącego kryterium 

kwalifikacji, zaś dowodowej weryfikacji spełniania konkretnych, określonych przez 

Zamawiającego warunków udziału w postępowaniu Zamawiający dokona w oparciu  

o dokumenty złożone przez Wykonawcę, którego oferta zostanie oceniona najwyżej.   

2. Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, na wezwanie 

Zamawiającego składa w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, następujące 

oświadczenia lub dokumenty aktualne na dzień złożenia: 

w zakresie wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa 

rozdziale V ust. 6 SIWZ Wykonawcy składają: 

2.1. wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, 

przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz 

załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane 

należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź dokumenty wystawione 

przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń 

okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym 

charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów - oświadczenia wykonawcy; 

w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne 

dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 
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3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wzór wykazu wykonanych usług stanowi 

załącznik nr 5 do SIWZ; 

2.2. wykaz osób - projektant, skierowany przez Wykonawcę do realizacji zamówienia 

publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami 

na temat kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego 

do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności 

oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu osób stanowi 

załącznik nr 6 do SIWZ. 

w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 

1 ustawy: 

2.3. informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 

14 i 21 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

ofert, 

2.4. oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu 

lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub 

składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego 

wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności 

wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia  

w sprawie spłat tych należności, którego wzór stanowi załącznik nr 8 do SIWZ; 

2.5. oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka 

zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne, którego wzór stanowi 

załącznik nr 8 do SIWZ; 

2.6. oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych,  

o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. 

Dz. U. z 2017 r. poz. 1785), którego wzór stanowi załącznik nr 8 do SIWZ. 

2.7. w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 

5 pkt. 1 ustawy - odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji  

o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 

ewidencji. 

w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 

5 pkt. 8 ustawy: 

2.8. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że 

Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące 

przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca 

zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności 

wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane 
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prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie  

w całości wykonania decyzji właściwego organu, 

2.9. zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument 

potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne 

lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 

ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym 

organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami,  

w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 

zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 

2.10. Wykonawca, w terminie 3 dni od 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,  

w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów  

(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 229, ze zm.). Wraz ze złożeniem oświadczenia o przynależności do 

tej samej grupy kapitałowej, Wykonawca może złożyć dokumenty bądź informacje 

potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do 

SIWZ.  

3. Wykonawca może, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 

ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim 

stosunków prawnych. W takim przypadku Wykonawca 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. Zobowiązanie innego podmiotu 

powinno być podpisane przez osobę/osoby odpowiednio umocowane. Dokumenty 

poświadczające umocowanie Wykonawca jest zobowiązany złożyć wraz z zobowiązaniem 

podmiotu trzeciego. Wykonawca jest zobowiązany, przedstawić w odniesieniu do tych 

podmiotów dokumenty wymienione w punktach 2.3. do 2.6 niniejszego rozdziału SIWZ. 

Wykonawca składa także oświadczenie JEDZ dotyczące tych podmiotów, zgodnie  

z załącznikiem nr 3 do SIWZ. 

Treść zobowiązania podmiotu trzeciego powinna określać: 

 zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

 sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu 

zamówienia publicznego; 

 zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 
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 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 odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli 

podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, o którym mowa w ust. 7, 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 zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub 

podmiotami lub zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, 

jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w ust. 7. 

6. W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (np. w formie 

konsorcjum, spółki cywilnej lub innego porozumienia regulującego ich współpracę w celu 

uzyskania zamówienia) należy wraz z ofertą złożyć pełnomocnictwo udzielone przez 

Wykonawców do reprezentowania ich w postępowaniu lub do reprezentowania  

w postępowaniu i zawarcia umowy. Oświadczenia lub dokumenty wymienione w SIWZ 

składane są przez Wykonawców wspólnie, z wyjątkiem wymienionych w rozdziale VI ust. 1, 

ust. 2 pkt. 3-6, ust. 3 oraz ust. 4 SIWZ, które składane są przez każdego z Wykonawców 

oddzielnie. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

zostanie wybrana, Wykonawcy, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego 

przedstawią Zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę. 

7. W przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,  

w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w rozdziale VI ust. 2.3 SIWZ, składa dokument, 

o którym mowa w poniższym ust. 12.1 w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 

ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał 

dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym 

oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub organem sądowym, 

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze 

względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty powinny być wystawione nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

8. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 2.3-2.9 niniejszego rozdziału SIWZ: 

8.1. pkt. 2.3. - 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; 
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8.2. pkt 3-2.9 - 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; 

8.3 pkt. 2.7. - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca 

ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego 

likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 

9. Dokumenty, o których mowa w ust. 8.1 i 8.3 powinny być wystawione nie wcześniej niż  

6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w ust. 8.2 

powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. 

10. 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 ust. 12, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie 

Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub 

oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed 

organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 

gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub 

miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 13 stosuje się odpowiednio. 

11. Dokumenty składane są w formie przewidzianej w rozporządzeniu Ministra Rozwoju  

z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od 

Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U z 2016 r. poz. 1126), zwanym 

dalej: rozporządzeniem. 

12. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, 

gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 

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

14. Oświadczenia, dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub 

sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące 

podwykonawców, składane są w oryginale. Dokumenty, inne niż ww. 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. 

15. W przypadku gdy, w którymkolwiek z dokumentów składanych przez Wykonawcę celem 

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, zostaną podane wartości kwot 
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w walucie innej, niż polska, Wykonawca winien przeliczyć te kwoty w określonej walucie 

zagranicznej na polskie złote (PLN) według średniego kursu NBP na dzień publikacji 

ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeśli Wykonawca nie 

dokona powyższej czynności, stosowne przeliczenia wykona Zamawiający. 

16. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia, jeżeli 

Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je 

uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów 

publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 

podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570). 

17. W przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na dostępność dokumentów w bezpłatnych, 

ogólnodostępnych bazach danych państw członkowskich Unii Europejskiej, powinien 

wskazać te bazy danych, aby Zamawiający samodzielnie pobierał te dokumenty. W takim 

przypadku Zamawiający zażąda od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski 

wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego 

dokumentów. 

18. Jeżeli treść informacji przekazanych przez Wykonawcę w JEDZ odpowiada zakresowi 

informacji, których Zamawiający wymaga poprzez żądanie dokumentów, w szczególności,  

o których mowa w rozdziale VI ust. 2 SIWZ, Zamawiający może odstąpić od żądania tych 

dokumentów od Wykonawcy. W takim przypadku dowodem spełniania przez Wykonawcę 

warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia są odpowiednie 

informacje przekazane przez Wykonawcę lub odpowiednio przez podmioty, na których 

zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy,  

w JEDZ. 

 

VII INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO                   

Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB 

DOKUMENTÓW 

 

1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem 

operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (t.j. 

Dz. U. z 2017 r., poz. 1481) osobiście, za pośrednictwem posłańca, lub faksu, lub przy użyciu 

środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2012 r.  

o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219). 

2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje za pośrednictwem faksu lub pocztą elektroniczną, każda ze stron na żądanie 

drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

3. Ofertę Wykonawca składa pod rygorem nieważności w formie pisemnej. 
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Wykonawca za pośrednictwem operator pocztowego, posłańca lub osobiście zobowiązany 

jest złożyć, w formie pisemnej w postaci papierowej, opatrzonej własnoręcznym podpisem:  

3.1. ofertę,  

3.2. oświadczenia i dokumenty dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których 

zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca oraz dotyczące podwykonawców, składane są  

w oryginale, 

3.3. dokumenty niż oświadczenia (wykaz wykonanych usług, referencje, odpis z rejestru) 

składane są w oryginale lub kopii poświadczonej zgodność z oryginałem. 

4. W przypadku porozumiewania się drogą elektroniczną za prawidłowo przekazany dokument 

(wezwanie, wniosek, zawiadomienie, informację) Zamawiający uważa przekazanie 

(przesłanie) skanu danego dokumentu. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują 

oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faxem lub drogą elektroniczną, każda 

ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.  

5. Wyjaśnienia treści SIWZ udzielane są na zasadach określonych w art. 38 ustawy. 

 

VIII OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

Wykonawca może zwrócić się o wyjaśnienie treści SIWZ przesyłając zapytanie na adres  

e-mail Zamawiającego: sekretariat.gorzowwlkp@rdos.gov.pl 

 Małgorzata Lewandowska – Koordynator regionalny, Specjalista w Wydziale 

Organizacyjno-Finansowym.   

 

IX WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 200 zł. 

2. Termin złożenia wadium: przed upływem terminu składania ofert. 

3. Wadium może być wniesione w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.: 

3.1. pieniądzu; 

3.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo 

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 

3.3. gwarancjach bankowych; 

3.4. gwarancjach ubezpieczeniowych; 

3.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy 

z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. 

Dz. U. z 2018 r. poz. 110). 

4. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu należy dokonać tego przelewem na rachunek 

bankowy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzów Wielkopolskim Narodowy 

Bank Polski O/O Zielona Góra 44101017040062621391200000 z dopiskiem „Wadium  

w przetargu nieograniczonym na Opracowanie dokumentacji technicznej w obszarze 

Natura 2000 Dolina Pliszki PLH080011 w ramach realizacji projektu nr POIS.02.04.00-

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

mailto:sekretariat.gorzowwlkp@rdos.gov.pl


12 

 

5. Wadium wnoszone w pieniądzu musi wpłynąć na rachunek bankowy Zamawiającego przed 

upływem terminu składania ofert. 

6. Wadium wnoszone w innej formie, niż w pieniądzu musi zostać złożone w sekretariacie 

Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Jagiellończyka 

13 (I piętro) w zamkniętej kopercie opisanej tak, jak oferta, z dopiskiem „WADIUM” i być 

ważne przez cały okres związania ofertą. 

7. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej  

w ich treści winien znajdować się zapis o tym, że jest ona nieodwołalna, bezwarunkowa  

i płatna na pierwsze żądanie Zamawiającego. Zapłata musi nastąpić niezależnie od 

ewentualnych zastrzeżeń Wykonawcy. Zamawiającemu powinno przysługiwać prawo 

dochodzenia należności zabezpieczonych gwarancją bezpośrednio od wystawcy gwarancji. 

Niedopuszczalne są zapisy uzależniające zapłatę przez gwaranta sumy gwarancyjnej od 

wcześniejszego żądania zapłaty należności od Wykonawcy. 

8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 

najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta 

została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy.                                                                                                                                                                                                                                                                     

X TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

Składający ofertę Wykonawca pozostaje nią związany przez okres 60 dni od upływu terminu 

składania ofert. 

XI OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

1. Ofertę należy złożyć wg formularza ofertowego z wykorzystaniem wzoru - załącznik  

nr 2 do SIWZ. 

2. Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami SIWZ. 

3. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na wykonanie zamówienia. 

4. Oferta powinna być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką (dopuszcza się 

sporządzenie oferty w formie maszynopisu lub techniką komputerową) oraz podpisana wraz z 

załącznikami przez osobę/osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu 

Wykonawcy, wymienione w Krajowym Rejestrze Sądowym bądź ewidencji działalności 

gospodarczej lub osoby posiadające pisemne pełnomocnictwo w tym zakresie. 

Pełnomocnictwo stanowi załącznik do oferty. 

5. Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami muszą być spięte lub zszyte i zabezpieczone w 

sposób zapobiegający możliwości zdekompletowania. Wszystkie strony powinny być kolejno 

ponumerowane. Brak numeracji stron oraz niezszycie lub niespięcie oferty nie powoduje jej 

odrzucenia, jednakże w takim przypadku Wykonawca nie może powoływać się, że usunięto 

którąś ze stron. 

6. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane 

własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. 

7. Wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca 

niezależnie od wyniku postępowania przetargowego. 
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8. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób 

gwarantujący zachowanie jej w stanie nienaruszonym. Koperta ma być zaadresowana na 

adres Zamawiającego, zawierać nazwę i adres Wykonawcy oraz być oznakowana 

następująco:  

Opracowanie dokumentacji technicznej w obszarze Natura 2000 Dolina Pliszki 

PLH080011 w ramach realizacji projektu nr POIS.02.04.00-00-0108/16 pn. Ochrona 

siedlisk i gatunków terenów nieleśnych zależnych od wód. 

  – nie otwierać przed dniem 03.04.2018 r. do godziny 10.30. 

 

9. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić ofertę. Zmiana oferty 

wymaga formy pisemnej. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, 

opakowane i zaadresowane w ten sam sposób, co oferta. Dodatkowo opakowanie należy 

opatrzyć napisem „ZMIANA OFERTY”. 

10. Wykonawca ma prawo, przed terminem do składania ofert, wycofać ofertę poprzez złożenie 

pisemnego oświadczenia. Oświadczenie musi być złożone w formie pisemnej. Dodatkowo do 

oświadczenia o wycofaniu oferty winno być załączone pełnomocnictwo (oryginał lub kopia 

poświadczona notarialnie za zgodność z oryginałem i/lub dokument rejestrowy – kopia 

KRS/CEiDG), z którego wynika uprawnienie do reprezentowania Wykonawcy w powyższym 

zakresie.  

11. Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia  

16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 

z późn. zm.) powinny być umieszczone w oddzielnej kopercie z napisem „Tajemnica 

przedsiębiorstwa”. Ponadto Wykonawca wraz z zastrzeżeniem dokumentów stanowiących 

tajemnicę przedsiębiorstwa zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa. 

12. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumienie ustawy 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane jako bezskuteczne i skutkować 

będzie zgodnie z uchwałą SN z dnia 20 października 2005 r. (sygn. III CZP 74/05) ich 

odtajnieniem. 

XII MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

1. Oferty należy składać w formie pisemnej w sekretariacie Regionalnej Dyrekcji Ochrony 

Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Jagiellończyka 13, 66-400 Gorzów 

Wielkopolski, pokój nr 104 (I piętro) do dnia 03.04.2018 roku do godz. 10:00. 

2. Za termin złożenia uważa się fizyczną obecność oferty w miejscu składania ofert, określonym 

w ust. 1. 

3. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego - pokój nr 102 (sala 

konferencyjna) dnia 03.04.2018 roku o godz. 10:30. 
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XIII OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

1. Cena oferty (brutto) uwzględnia wszystkie zobowiązania niezbędne do wykonania 

przedmiotu zamówienia, musi być podana w PLN, z wyodrębnieniem podatku VAT. 

2. Cenę oferty należy przedstawić w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do 

SIWZ. 

3. Wykonawca, składając ofertę, zobowiązany jest poinformować Zamawiającego, czy wybór 

jego oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego  

w zakresie podatku od towarów i usług, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których 

dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość 

bez kwoty podatku. Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej 

ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z przepisami  

o podatku od towarów i usług. 

4. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi 

kryteriami: 

4.1 Kryterium 1 - cena (C): waga 70 % (gdzie 1% - 1 pkt) - będzie dokonywana na podstawie 

wypełnionego przez Wykonawcę formularza ofertowego i wyliczona według wzoru: 

C = Cmin / Cxyz x 70 

gdzie:     C - liczba punktów w kryterium cena przyznanych ocenianej ofercie, 

Cmin - najniższa łączna cena brutto spośród ofert niepodlegających odrzuceniu,  

Cxyz - cena łączna brutto badanej oferty. 

 

Badaniu podlega każda z części oddzielnie, maksymalnie Wykonawca może uzyskać 70 pkt.   

4.2 Kryterium 2 waga 30% (gdzie 1% - 1 pkt) – termin oddania dokumentacji,  

tj. Wykonawca otrzyma określoną poniżej liczbę punktów, jeżeli dokumentację złoży: 

 w terminie do 27 lipca – 0 pkt. 

 w terminie do 26 lipca – 10 pkt. 

 w terminie do 25 lipca – 20 pkt. 

 w terminie do 24 lipca – 30 pkt. 

 

Punkty przyznane ogółem ocenianej ofercie zostaną wyliczone w następujący sposób: 

P = C + D 

gdzie:   P - liczba punktów ogółem przyznanych ocenianej ofercie 

C - to liczba punktów w kryterium cena przyznanych ocenianej ofercie, 

D - to liczba punktów w kryterium terminu złożenia dokumentacji. 

 

Maksymalna liczba punktów do uzyskania za oba kryteria wynosi 100. 
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Punkty będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku lub z większą dokładnością, jeżeli przy 

zastosowaniu wymienionego zaokrąglenia nie występuje różnica w ilości przyznanych punktów. 

5. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą sumę punktów  

w poszczególnych kryteriach. 

XIV INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ 

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY  

W SPRAWIE ZAMÓWNIENIA PUBLICZNEGO 

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający poinformuje wszystkich 

Wykonawców o: wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, 

siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności 

Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo 

miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, 

którzy złożyli oferty a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert 

i łączną punktację. 

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, zostaną zamieszczone na stronie internetowej 

Zamawiającego. 

3. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający wskaże 

termin i miejsce podpisania umowy. 

4. Umowa zostanie zawarta według wzoru umowy określonego w załączniku nr 9 do SIWZ,  

w terminie określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy. 

5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od 

zawarcia umowy Zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia 

warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród 

pozostałych ofert. 

6. Na wniosek Wykonawcy, Zamawiający może wyrazić zgodę na korespondencyjne zawarcie 

umowy. W takiej sytuacji podpisane przez Zamawiającego egzemplarze umowy zostaną 

wysłane do Wykonawcy w dniu wyznaczonym na zawarcie umowy. Datą zawarcia umowy 

będzie data jej podpisania przez Zamawiającego. 

 

XV ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

XVI POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 

WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWNIENIA 

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia 

oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów 

ustawy, zgodnie z art. 180 ust. 2 ustawy, przysługuje odwołanie wyłącznie wobec czynności: 
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1.1 określenia warunków udziału w postępowaniu; 

1.2. wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 

1.3. odrzucenia oferty odwołującego; 

1.4. opisu przedmiotu zamówienia; 

1.5. wyboru najkorzystniejszej oferty. 

2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w  postaci papierowej albo  

w postaci elektronicznej, opatrzonej przez Wykonawcę odpowiednio własnoręcznym 

podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym  

2.1. 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. 5 

zdanie drugie albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób; 

2.2 odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone 

w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w 

Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia na stronie internetowej. 

2.3. Odwołania wobec czynności innych niż określone w ust. 2 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. 

3. Jeżeli Zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo 

takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty 

najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 

3.1. 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia  

o udzieleniu zamówienia,  

3.2. 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku 

Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 

 

4. W sprawach nieuregulowanych w rozdziale XVI zastosowanie mają przepisy art. 179-198g 

ustawy. 

XVII PODWYKONAWCY 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest wskazać części zamówienia, których wykonanie zamierza 

powierzyć podwykonawcom i podać firmy podwykonawców. 
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Wykaz załączników: 

1. Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.  

2. Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy. 

3. Załącznik nr 3 – Standardowy formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia 

(JEDZ). 

4. Załącznik nr 4 – Instrukcja wypełnienia JEDZ. 

5. Załącznik nr 5 –  Wykaz wykonanych usług. 

6. Załącznik nr 6 – Wzór wykazu osób. 

7. Załącznik nr 7 - Wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej 

8. Załącznik nr 8 – Wzór oświadczenia o orzeczeniu zakazu ubiegania się o zamówienie oraz 

oświadczenia o wyroku/decyzji administracyjnej w sprawie płatności podatków, opłat lub 

składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne. 

9. Załącznik nr 9 – Wzór umowy. 
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