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SPECYFlKACJAISTOTNYCHWARUNKOWZAMOWIENIA

Postepowanie o udzielenie zamdwieniapublicznego prowadzonejest w trybie przetargu

nieograniczonego o wartoSciwiekszeiniz kwoty okreSlone w przepisach vvdanych na

podstawieart．llust・8ustawyzdnia29stycznia2004r・Prawozamdwiehpublicznych（Dz・

U．22015r．，POZ．2164zpbZn・Zm・）nazadaniepn∴

Opracowanieprojektewplan6wzadahochronnychdlaobszardwNatura

2000TorfbwiskoCIllopinyPLHO80004，MurawyGorzowskiePLHO80058，

Brozek PLH O8005l w ramach realizacJIPrOjektu nr POIS．02．04．00－00－

0193／16　pn．くりracowanieplandwzaddhochrontyehdlaobszar6wNatura

2000
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INAZWAIADRESZAMAWIAJACEGO

SkarbPahstwa－RegionalnaDyrekqiaOchronySrodowiskawGorzowieWielkopoIskim

ul．Jagiellohczyka13

66－400Gorz6wWielkopoIski

REGONO80296700

NIP599－307－14－84

11TRYBUDzIELENIAzAMbwIENIA

L Postepowanieoudzieleniezam6WieniapublicznegoprowadzoneJeStWtIybieprzetargu

nieograniczonego o wartoSciwieksz匂nizkwotyokreSlonewprzepisachwydanychna

POdstawieart．llust，8ustavvzdnia29stycznia2004r．Prawozamdwiehpublicznych

（Dz．U．Z2015r．，POZ．2164zp（iZn．zm．），ZWanejdale主，uStaWi手

2．W sprawach，kt6re nie zostaIy uregulowane w ninieiszej SIWZ，maja zastosowanie

PrZeplSyuStaWyiaktywykonawczedoustawy．

3．Postepowanie prowadzoneJeSt prZeZ KomisIe Przetargowa powolana przez

ZamawlaJaCegO．

IIIOPISPRzEDMIOTUZAMOWIENIA

l・PrzedmiotemzamdwieniaJeSt Opracowanicprojcktewplan6wzadahochronnychdla

ObszarewNatura2000Tot●rOWiskoChIopinyPLH，080004MurawyGoIZOWSkiePLH

O80058，Brozek PLH O80051w ramach realizacJl prOjeklu nr POIS．02．04．00－00－

0193／16pnくりracolpanieplandwzaくわhochron均，Ch（肌着ObszardwNal〟ra2000．

2・Przedmiotzamdwieniapodzielonyjestna3czesci：

2・1・Opracowanie prqjektu PZO dla obszaru Natura　2000　Torfbwisko Chlopiny

PLHO80004；

2・2・Opracowanie prqjektu PZO dla obszaru Natura　2000　Gorzowskie MuaWy

PLHO80058；

2．3．0pracowanieprqjektuPZOdlaobszaruNatura2000BrozekPLHO80051．

3・SzczegdlovTyOPISprZedmiotuzamdwieniazawierazaIaczniknrldoSIWz．

4・WykonawcamozezIoZyCofertewodniesieniudojedn匂，dwdchlubwszystkichczesci

5・OznaczenieprzedmiotuzamdwieniawedlugWspdlnegoSlownikaZam6wieh（CPV）：

Przedmiotgldwny：90，70．00．00－4UsluglSrodowiskanatualnego；

Przedmiotdodatkowy：71．41．00．00－5Usluglplanowaniaprzestrzemego．

6・PostepowanieprowadzoneJeStWJeZykupoIskim．

7・Zamawl明Cyniedopuszczaskladaniaofertwariantowych．

8・Zamawl明Cynieprzewid一房mozliwoSciudzieleniaz創mdwieh，Oktdrychmowawart．67

ust．1pkt6ustawy．

9・ZamawlaJaCynieprzewiduieaukqiielektronicznqI．

田監鐘　菰 芸蒜叢e
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10．ZamawlaIaCynieprzewidし直zawarciaumowyramowg・

11，Zamawl綱Cynieprzewiduiezwrotukoszt6wudzialuwpostepowanlu，ZZaStrZeZeniem

art．93ust．4ustawy．

12．Zamawl的Cy nie przewiduje mo猫woSci udzielenia zaliczek na poczet wykonania

13．Rozliczenia miedzy Zamawl明Cym a Wykonawca beda prowadzone w PLN．

Zamawl明Cynieprzewidlかrozliczeniawwalutachobcych・

14・Zamawl明Cy mOZe uniewaZnlC POStCPOWanie o udzielenie zam6wienla，JeZeli Srodki

pochodzacezbudZetuUniiEuopejskiejoraznlePOdleg明CeZWrOtOWiSrodkizpomocy

udzielonqprzezpahstwaczlonkowskieEuropeiskiegoPorozumieniaoWolnymHandlu

（EFTA），ktdreZamawiajacyzamierzalprzeznaczyCnasfinansowaniecaloScilubczeSci

zamdwienia，niezostalymuprzyznane．

15．Zam6WienieJeSt realizowane w ramach prqiektu pn POIS・02・04・00－00－0193／16

pn．のracowanie pland”，Za‘協　ochronrtych dla obszardw Natura　2000

dofinansowanegozeSrodk6wProgramuOperac）UnegOIn命astruktuaiSrodowisko2014－

2020．

16・Wykonawca moze powierzyC wykonanie czescIZamdwienia podwykonawcy・W tym

przypadkuZamawl明CyZadawskazaniaprzezWykonawceczescizamdwienia，kt6rych

wkonanie zamierza powierzyc podwykonawcomlpOdania przez Wykonawce fim
podwykonawc6W・Powierzenie wykonania czescI Zamdwienia podvvkonawcom nie

zwalniaWykonawcyzodpowiedzialnoScizanaleZytewykonanietegozamdwienia・

IVTERMINWYKONANIAZAMbwIENIA

l．WymaganyteminwykonaniacaloScizamdwieniadlakaZdeizczeScido301istopada

2017T．

VWARUNKIUDzIALUWPOSTEPOWANIU

OudzieleniezamdwieniamogaubiegaCsieWykonawcy，kt6rzy：

1・NiepodlegaJ唆Wkluczeniuzpostepowanianapodstawieart・24ust・liust・5pktl

ustawy．

2．WykluczenieWykonawcynastapl：

1）wprzypadkach，Okt6rychmowawart・24ust・1pkt131it・a－CuStaWyiart・24ust・l

pkt14ustawy，gdy osoba，O ktdrg mowa w tych przepisach zostala skazana

ZaPrZeStCPStWOWymienioneyarL24ust・lpkt131it・a－CuStaWy，jeZelinieupbmelo

51at od dnia uprawomocnlenia sle WyrOku potwierdz魂CegO Zaistnienie jednd

z podstaw wykluczenia，Chyba Ze w tym wyroku zostalokreSlonyimy okres

Wykluczenia；

2）wprzypadka（h，Oktdrychmowa：

a）wart．24ust．lpkt131it・dustawyiart・24ust・lpkt14ustawy，gdyosoba，

oktdrqmowawtychprzepisach，ZOStalaskazanazaprzestepstwowymienione

wart．24ust．lpkt131it．dustawy；

b）wart．24ust．lpkt15ustawyjezelinieuplynely31ataoddniaodpowiednio
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uprawomocnienia sle WyrOku potwierdz…彊cego zaistnienie jednej z podstaw

Wykluczenia，ChybazewtymvryrokuzostalokreSlonylnnyOkreswykluczenia

lub od dnia w ktdrym decyzIa POtWierdz…弱ca zaistnienie jednei z podstaw

WykluczeniastalasleOStateCZna；

3）wprzypadkach・OktdrychmowawarL24ust・lpkt18i20ustavry・．jezelinie

uplynely31ataoddniazaistnieniazdarzeniabedacegopodstawawykluczenla；

4）wprzypadku，OktdrymmPWaWarL24ust・1pkt2lustaWy，jeZelinieupb喧okres・

najakizostalprawomocnleOrZeCZOnyZakazubieganiasleOZam6wieniapubliczne；

5）wprzypadku，OktOrymmowawart．24ust．lpkt22ustawy，jeZelinieupbnalokres

ObowiazywaniazakazuubieganiasleOZamdwieniapubliczne．

3．　　Dodatkowo z postepowania o udzielenie zamdwienia Zamawl劉aCy Vrykluczy

Wykonawce，WStOSunkudoktdregozachodziprzeslanka，OktdrqImOWaWart．24ust．5pktl

ustawy，U．WStOSunkudokt（iregootwartolikwidaqie，WZatWierdzonymprzezsadukiadziew

POStePOWaniu restrukturyzacyJnym jest przewidziane zaspok（房nie wierzycieli przez

likwida擁jegOmi南tkulubsadzarzadziilikwidaqieJegOmaiatkuwtrybieart．332ust．l

ustawy z dnia15maja2015r．一Prawo restrukturyzacカne（Dz．U．22015r．poz．978，

1259，1513，1830i1844　0raZ Z　2016　r．poz．615）lub ktdrego upadloSC ogloszono，

Z Wyjがkiem wykonawcy，ktdry po ogloszeniu upadloSci zawart uklad zatwierdzony

prawomocnympostanowieniem sadu，jezeliukladnieprzewiduiezaspokqjeniawierzycieli

przezlikwidacjemajatkuupadIego，ChybaZesazarzadzillikwida（涙JegOm魂tkuwtrybie

art・366ust工ustawyzdnia28lutego2003r，－PrawoupadloSciowe（Dz．U．Z2015r．poz．

233，978，1166，1259118440raZZ2016r．poz．615）．

4・Wykonawca，ktdrypodlegawykluczeniunapodstawieart．24ust．lpkt13i14ustawy

OraZaJt・24ust・1pkt16－20ustawylubart．24ust．5pktl ustawy，mOZeprzedstawiC

dowody na to，Ze po轟te przez nlegO Srodki sa wystarczaaCe do wykaz袖iaJegO

rzetelnoScl，WSZCZeg61noSciudowodniCnaprawienieszkodywyrzadzonqprzestepstwem

lub przestepstwem skarbowym，ZadoSiuczynlenie plenlezne za doznana krzywdelub

naprawienie szkody，WyCZerPtmCe WyJaSnienie stanu faktycznego oraz wspdlprace z

OrganamiSciganiaoraz podjecie konkretnych Srodkdwtechnicznych，OrganizacyJnyCh

i kadrowych，ktdre sa odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestepstwomlub

PrZeStePStWOm Skarbovrymlub nieprawidIowemupostepowaniuwykonawcy・PrzeplSu

Zdania plerWSZegO nie stosue Sle，JeZeli wobec Wykonawcy，bedacego podmiotem

Zbiorowym，OrZeCZOnOpraWOmOCnymVTyrOkiemsaduzakazubieganiasleOudzielenie

Zam6WieniaoraznieuptynalokreSIonywtymwyrokuokresobowiazywaniategozakazu・

5・Wykonawca nie podlega wykluczenlu，JeZeli Zamawl明Cy，uWZgledniaiac wage

i szczegdlne okolicznoSci czynu Wykonawcy，uZna Za WyStarCZaJaCe dowody

PrZedstawionenapodstawiepowyzszegoust．3，

6・Wprzypadkach，Oktdrychmowawart．24ust．lpkt19ustawy，prZedwykluczeniem

Wykonawcy，Zamawl的Cy ZaPeWnia temu Wykonawcy mo拙woSC udowodnienla，ze

JegO udzial w przygotowaniu postepowania o udzielenie zamdwienia nie zakldci

konkurenql，

鴫藍∴鉢藍　箪温 豊蒜龍田
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7．　Spelnii涙warunekudziahlWPOStePOWaniuokreSIonywart・22ust．lbpkt3

ustawγ，dotvczacvzdolnoScitcchniczneilubzawodowej．ti．：

Wykon？WCa‖bedzie dysponowldo kazdego z czeScina etapie realizaqjizamdwienia

nastep町aCym10SObamizdolnymidowykonaniazam6wienia：

7．1．k00rdymtor pI・aC（koordynator prac moZe byC jednocze誼ie ekspertem

przyrodniczym）posiadi的cyvryksztaIceniewyzSZePrZyrOdnicze（kierunkiprzyrodnicze：

biologia，OChlDnaSrodowiska，le誼ictwo）；

7．2．ekspert przyrodniczy（ekspert przyrodniczy moZe jednocze誼ie pelniC hlnk（涙

koordynatora prac）posiadajacy wyksztatcenie wyZsze przyrodnicze（kieruhki

przyrodnicze：biologia，OChronaSrodowiska，1ehictwo）orazdoSwiadczeniepoleg〔南cena

udzialejakoekspertwzakresieba（k血siedlikprzyrodnichinubsiedliskgatunk6wro鍋n

przysporzadzaniuconamnieijednegoprqiektuplanuzadahochmmychlubpl雨ektu

planuochronydlaobszaruNatura20001ubrezerwatuprzyrodylubparkukrajobrazowego
lubparkunarodowego・

7．3．eksFCrtds．GIS－POSiadi轟cydoSwiadczeniepolegaicenasporzqdzeniucyrrowych

warstw wektonowyCh uzywanych w systemachinfbmaqii przestrzennej（GIS）Przy

sporzadzeniuconaimniejjednegoprqiektuplanuzadahochmmychlubprqjektuplanu

ochronydlaobszaruNatura20001ubrezerwatuprzyrodylubparkukraiobrazowegolub

pakunarodowegoalboplanuurzadzanialasulubmieis00WegOPlanuzagospodarowania

PrZeStlZennegO・

8．Wykonawcawykaze，izwokresieostatnich61atprzedupbrWemtemlinuskladaniaofert，

a jeZeli okres prowadzenia dziatalnoSci jest krdtszy　－W tym Okresie wykonaZ

C．zrealizowaLzakohcZyJ（awprzypadkuSwiadczehokresowyChlubciagbTChrdwniez

wykonywanych），COnajmni専jedenpIPiektplanuzadahochronnychdlaobszaruNatura

20001ubprQjektplanuoch℃nydlarezelWatuPrZymdylubparkunamdowegolubparku

krajobrazowego，OWartOSci：

1）dla czeSci1－Opra∞Wanie prdektu PZO dla obszaru Natlm2000Tortbwisko

ChtopinyPLHO80004－OWartOSci20・000zlbmtto；

2）dla czeSci2－Opra∞Wanieprqjektu PZO dla obszaruNat1m2000Gorzowskie

MurawyPLHO80058－OWartOSci20・000ztbrutto；

3）Dla czeSci3－0pracowanie p重Piektu PZO dla obszaru Natura2000Brozek

PLHO80051－OWartOSci20．000zlbn請0．

9・Na potwierdzenie braku podstaw do wykluczeniai spehiania warunkbw udziahl

w posteI”Waniu，Zamawi劉aCy WymagaL ZloZenia przez Wykonawc6w pISemnyCh

oSwiadczehlubdokument6W，OkreSlonychwrozdzialeVISIWZ・

10．Zamawiaiacy，ZgOdniezalで．24aaustawy，naipierwdokonaocenyofert，anaStePnle

zbada，CZy Wykonawca，kdrego oferta zostala oceniona jako naikorzystniejsza，nie

podlegawykluczeniuorazspehiawaruhkiudziahJWpOStePOWaniu・JeZ’liWykonawca

ten，bedzieuchylalsieo（上zawarciaumowyZamawi魂PymOzezbadaC，CZyniepodlega

WykluczeniuorzczyspehiawarukiudziahlWPOStePOWaniuWykonawca・ktdryzbzyl

ofe垂najwyZgocen10naSPOSrddpozostatychofert・

即諾㌦如　鐘
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VIWYKAzOSWIADCzENLUBDOKUMENTOW，POTWIERDZAJACYCHSPELNIANIE

WARUNKeWUDzIALUWPOSTEPOWANIUORAzBRAKPODSTAWWYKLUCzENIA

l．DoofertyWykonawcadolaczaaktualnynadziehskladaniao缶rtyjednolityeuropejski

dokument zamdwienia（JEDZ），OkreSlony w rozporzadzeniu wykonawczym Komi斬

Europeiskiをi2016／7zdnia5stycznia2016r．ustanawlaJaCym Standardowy fbmularz

jednoliteg？eurOp垂kiegodokumenluzamdwienia（Dz・Urz・UEL3／16，06・01・2016・）・

InfomacJe zaWarteWJEDZ stanowLa WStepne pOtWierdzenie，ze Wykonawca nie

pOdlega wykJuczeniu oraz sE，einia warunki udzialu w postepowaniu・Wzdr

dokumentuJEDzStanOWizalaczniknr5doSIWz，instrukcjaWypelnieniaJEDZ

StanOWizalaczniknr6doSIWz．

2．Wykonawca、ktdrego oferta zostala oceniona jako najkorzystnieJSZa，na WeZWanie

Zamaw1割aCegO Skladawwyznaczonymteminie，niekr6tszymni210dni，naSteP朋Ce

OSwiadczenialubdokumentyaktualnenadziehzloZenia：

WZaGeSiewykazaniaspelnianiawamnk6wudzialuwpostepowaniu，Okt6rychmowa

rozdzialeVust．6SIWZWykonawcyskladaja：

2．1．wykazuslugwykonanych，aWprZypadkuSwiadczehokresowychlubciagIychrdwniez

Wykonywanych，WOkresieostatnich61atprzeduplywemteminuskladaniaofert，ajezeli

Okres prowadzenia dziaIalnoSciJeSt krdtszy－W tym Okresie，WraZ Z POdaniemich

WartOSci，PrZedmiotu，dat vrykonanial POdmiotdw，na rZeCZ ktdrych uslugi zostaly

Wykonane，OraZZalaczeniemdowoddwokreSk南cychczyteusluglZOStalywykonanelub

SaWykonywanenalezycle，prZy CZymdowodami，Oktdrychmowa，SareferencjebadZ

dokumenty WyStaWione przez podmiot，na rZeCZ ktdrego uslugi byly wykonane，

a w przypadku Swiadczeh okresowychlub claglych s Wykonywane，aJeZeli

Z uZaSadniong PrZyCZyny O Obiektywnym charakterze wykonawca nieJeSt W Stanie

uzyskaCdokumentdw－0Swiadczeniawykonawcy；WPrZypadkuSwiadczehokresowych

lubciaglychnadalwykonywanychreferenqiebadZinne dokumentypotwierdzajaceich

naleZytewykonywaniepowinnybyCwydaneniewczeSni匂ni23mi専CePrZedupZywem

teminu skladaniaofert．Wz6rvrykazuwykonanychuslug stanowlzalaczniknr7do

SIWZ；

2・2・Wykaz os6b，Skierowanych przez Wykonawce do realizaqlZamdwieniapublicznego，

WSZCZegdlnoSciodpowiedzialnychzaSwiadczenieusIugwrazzinfbmaqaminatemat

kwalinkaqiizawodowych，uPraWnieh，doSwiadczenialWyksztaIcenia niezbednego do

Wykonaniazam6wieniapublicznego，atakZezakresuwykonywanychprzeznieczynnoSci

OraZinfbrmaqaOPOdstawiedodysponowaniatymiosobami．Wzdrvrykazuosdbstanowi

zalaCzniknr8doSIWz．

3・Wykonawca，ktdrego o氏rta zostala oceniona jako najkorzystniqlSZa，na WeZWanie

Zamawl瑚CegOSkladawwγZnaCZOnymterminie，niekrdtszymnizlOdni，naSteP朋Ce

OSwiadczenialubdokumentyaktualnenadziehzlozenia：

WCelupotwierdzeniabrakupodstawdowykLuczenia，Okt6rychmowawart．24ust．

lustawy：

3・1・infbmaqezKrajowegoRqiestruKamegowzakresieokTeglonymwart．24ust．1pkt13，

14i21ustawy，WyStaWiona nie wczeSniej niz6miesiecy przed uplywem teminu

Skladaniaofe証，

3・2・ZaSwiadczenie wlaSciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdz魂cego，ze

Wykonawcaniezalegazoplacaniempodatk6W，WyStaWioneniewczeSnleJniZ3mieslaCe

日韓∴o　鐘　¢ 窯業琵表書
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przed uplywem teminu skladania o廉mIubimy dokument potwierdz勧Cy，2e

WykonaYCa，ZaWarIporozumieniezwlaSciwymorganempodatkowymwspTriespht

tychnaleznoscIWraZZeWentualnymiodsetkamilubgrzywnami，WSZCZeg6lnosciuzyskal

PrZeWidzianeprawemzwolnienle，OdroczenielubrozloZenienaratyzaleglychpねtnoSci

lubwstrzymaniewcaloSciwykonaniadecyzjiwlaSciwegoorganu，

3．3．2aSwiadczenie wlaSciweJ terenOWei jednostki organizacyJnej Zakladu UbezpleCZeh

Spolecznychlub Kasy Rolniczego UbezpleCZenia Spolecznego alboinny dokument

POtWierdz魂cy・Ze Wykonawcapie zalegazoplacaniem skladeknaubezpieczenia

SPOlecznelub zdrowotne，WyStaWlOne nie wczesnleJ niz3mieslaCe PrZed uplywem

teminu skladania o危rt，lubimy dokument potwierdzajacy，Ze Wykonawca zawarl

POrOZumienie z w挑cIWym Organem W SPraWie splat tych naleZnoSci wraz

z ewentualnymi odsetkamilub grzywnami，W SZCZeg61noSci uzyskal przewidziane

prawem zwolnienie，Odroczenielub rozlozenie na raty zaleglych platnoScilub

wstrzymaniewcaloScIWykonaniadecyziiwlaSciwegoorganu，

3．4．0gwiadczenieWykonawcyobrakuwydaniawobecnlegOPraWOmOCnegOWyrOkusadu

lubostateczneidecyziiadministracyJneJOZaleganiuzuiszczaniempodatkdw，OPlatlub

skねdeknaubezpleCZeniaspolecznelubzdrowotnealbo－WPrZypadkuwydaniatakiego

WyrOkulubdecyか－dokumentdwpotwierdzaiacychdokonanieplatnoScitychnaleZnoSci

wrazzewentualnymiodsetkamilub grzywnamilubzawarciewl的CegOPOrOZumienia

WSpraWiesplattychnaleznoSci，kt6regowzdrstanowizaiaczniknrlOdoSIWzi

3．5．0gwiadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytulem Srodka

zapobiegawczegozakazuubieganiasleOZamdwieniapubliczne・ktdregowzdrstanowi

ZalaczniknrlOdoSIWz；

3・6・OSwiadczeniewykonawcyoniezaleganiuZOplacaniempodatkdwioplatlokalnych，

oktdrychmowawustawleZdnia12stycznla1991r・OPOdatkachioplatachlokalnych

（Dz．U．22016r．poz．716），ktdregowzdrstanowizalaczniknrlOdoSIWZ；

3．7．03wiadczenie Wykonawcy o przynale血OScialbo braku przynaleZnoScido tg samql

grupy kapitalowq；W PrZyPadku przynaleZnoSci do tei sameJ gruPy kapitalowq

Wykonawca moze zlozyc wraz z oSwiadczeniem dokumenty b約2infbmaqe

potwierdz魂ce，Ze POWlaZania zinnym Wykonawca nie prowadza do zakldcenia

konkurenql W POStePOWaniu；OSwiadczenie sklada sle W trybie okreSlonym

wust．4miniqszegorozdzialu；

4・WCelupotwierdzeniabrakupodstawdowykJuczenia70ktdIYChmowawart・24ust・

ust・5pktlustawy－OdpisuzwlaSciwegorgestrulubzcentralnqewidenqliinfbmaql

o dzialalnoSclgOSPOdarczg，JeZeliodrebne przepISy Wymag明WPISu do reiestrulub

ewidenqIl．

5．Wykonawca，Wtermhie3dniodzamieszczenianastronieinternetowejinformacJl，

o ktdrg mowa w art．86ust・5ustawy，prZekazLlie ZamawlaJaCemu OSwiadczenie

o pIZynaleznoScilub braku przynaleznoSci do tej sameJ grupy kapitaIoweJ，

wrozumieniuustawyzdnia161utego2007r・00Chroniekonkurenqiikonsumentdw

（Dz．U．22015r．poz．184zezm．）・WrazzezIozeniemoSwiadczeniaoprzynaleznoScido

tq sam阜igruPy kapitalowej，Wykonawca moze zlozyC dokumenty badZinfbmaqe

potwierdzajace，Ze POWlaZania zimym Wykonawca nie prowadza do zakldcenia

konkurenql W POStePOWaniu o udzielenie zamdwienia・Wzdr oSwiadczenia stanowi

zaIQCzniknr9doSIWZ・

圏 豊麗護国
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6・WykonawcamoZe，WCelupotwierdzeniaspelnianiawamnk6wudzialuwpostePOWanlu，

Polegai na zdolnoSciach technicznychlub zawodovrychlub sytuaqii finansow匂Iub

ekonomiczneJimych podmiotdw，niezaleznie od charakteru prawnegolaczacych go

z nim stosunkdw prawnych・W takim przypadku Wykonawca musi udowodnic

Zamawl明Cemu，Ze realizLUaC Zamdwieniebedzie dysponowalniezbednymizasobami

tych podmiotdw，W SZCZegdlnoScI PrZedstawlaJaC ZObowiaZanie tych podmiotdw do

oddania mu do dyspozyqlniezbednych zasob6w na potrzeby realizaqlZamdwienia・

ZobowiazanleimegopodmiotupowinnobyCpodpisaneprzezosobe／osobyodpowiednio

umocowane．Dokumenty poSwiadcz祉ce umocowanie Wykonawcajest zobowiazany

zlozyc wraz z zobowiazaniem podmiotu trzeclegO，WykonawcaJeSt ZObowiazany，

przedstawiewodniesieniudotychpodmiotdwdokumentywymienionewpunktach3・1・

do3．6ninlqSZegO rOZdzialu SIWZ．Wykonawca sklada takze oSwiadczenieJEDZ

dotyczaCetyChpodmiotdw，ZgOdniezzaIqCznikiemnr5doSIWZ・

7，TreSCzobowiazanlaPOdmiotutrzeclegOPOWimaokreSlaC：

1）zakl’eSdostepnychWykonawcyzasob6wimegopodmiotu；

2）sposbb wykorzystania．zasobdwimego podmiotu przez Wykonawce prZy

WykonywaniuzamdwienlaPublicznego；

3）ZakresiokresudziaIuimegopodmiotuprzywykonywaniuzambwieniapublicznego；

4）czypodmiot，naZdolnoSciachktdregoWykonawcapolegawodniesieniudowarunkdw

udzialu w postepowaniu dotyczacych vryksztalcenia，kwalifikaqiizawodowychlub

doSwiadczenla，Zrealizueuslugi，ktdrychwskazanezdolnoScidotycza．

8．Wodniesieniudo warunk6wdotyczaCyChwyksztalcenia，kwalinkaqiizawodowychlub

doSwiadczenia，Wykonawcy moga polegac na zdolnoSciachinnych podmiotdw，Je鍋

POdmiotytezrealizuiauSlugi，dorealizaqiiktdrychtezdolnoScisawymagane．

9．JeZeli zdolnoSci technicznelub zawodowe podmiotu，O ktdrym mowa w ust．6，nie

potwierdz…南spelnienia przez Wykonawce Warunkdw udziaIu w postepowaniulub

ZaChodza wobec tych podmiot（iw podstawy wykluczenia，ZamawlaiaCy Zada，aby

WykonawcawteminieokreSlonymprzezZamawl明CegO：

1）zastapiltenpodmiotimympodmiotemlubpodmiotamilub

2）zobowiazal sie do osobistego wykonania odpowiedniej czeSci zamdwienia，jeZeli

WykazezdolnoScitechnicznelubzawodowe，Oktdrychmowawust．6．

10．W przypadku，gdy Wykonawcy wsp61nie ubiegaia sle O udzielenie zamdwienia

（np・Wfbmiekonsorqium・SP61kicywilneilubimegoporozumieniaregulmceg牛Ch

WSpdlpracewceluuzyskaniazamdwlenia）nalezywT誓ZOfertazlozyCpeln叩OCnlCtWO

udzielone przez Wykonawcdw do reprezentowamaich w postepowanlulub do
reprezentowania w postepowaniui zawarcia umovry．03wiadczenialub dokumenty

Wymienione w SIWZ skladane sa przez Wykonawc6w wsp61nie，Z W）南tkiem

WymlenionychwrozdzialeVIust．lorazust．3SIWZ，ktdreskladanesaprzezkazdego

Z Wykonawcdw oddzielnie．JeZeli oferta Wykonawcdw wspdlnie ubiegaJaCyCh sie

O udzielenie zamdwienia zostanie wybrana，Wykonawcy，Pr：Zed zawarciem umowy

WSpraWiezamdwieniapublicznegoprzedstawiaZamawl劉aCemuumOWeregulLUaCaich

WSPdlprace．

11・Wprzypadku Wykonawcym魂cego siedzibe naterytorium Rzeczypospolitd PoIskid，

WOdniesieniudoosobym明cgm均SCeZamieszkaniapozaterytoriumRzeczypospolitg

PoIski匂，ktdr匂dotyczy dokument wskazany w rozdziale VIust．3．1SIWZ，Sklada

dokument，Okt6rymmowawponiZszymust．12．1wzakresieokreSlonymwart．24ust．1

鐘　　　U蒜憲叢話囲
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pkt14i21ustaw．Jezeliwkraju，WktdrymmlgSCeZamieszkaniamaosoba，kt6rg

dokument mial dotyczyc，nie wydaie sle takich dokumentdw，ZaStePtye Sle gO

dokumentem zawier劉aCym OSwiadczenie tei osoby zlozonym przed notariuszemlub

Organem Sadowym，administracyJnym albo organem samorz如u zawodowegolub

gospodarczegowlagcIWymZeWZgledunamlqSCeZamieszkaniatg osoby・Dokumenty

POWimybyCwyStaWioneniewcze気iejniz6miesiecyprzeduplywemteminuskIadania

o細．

12．JeZeli Wykonawca ma siedzibelub miejsce zamieszkania poza terytoriTm

Rzeczypospolit匂PoIski匂，ZamlaStdokumentdw，Oktdrychmowawust・3ninlgSZegO

rozdzialuSIWZ：

12．1．pkt．3．1．－Skladainfbrmaqez・OdpowiedniegorqleStnlalbo，WPrZyPadkubrakutakiego

rqIeStru，inny rdwnowa血y dokument wydany przez wlaSciwy organ sadowylub

administrac）jnykraiu，WktdIymWykonawcamasiedzibelubmiqscezamieszkanialub

mlqISCeZamleSZkaniamaosoba，ktdrej dotyczyinfbmaqaalbodokument，WZakresie

okreSlonymwart．24ust・lpkt13，14i21ustavTy；

12．2．pkt3．2．i3．3－Sklada dokumentlub dokumenty wystawione w kraju，W ktdrym

Wykonawcamasiedzibelubmiqsceztmnieszkania，pOtWierdzi南ceodpowiednio，Zenie

zalegazoplacmiempodatkdw，OPlat，Skladeknaubezpieczeniespolecznelubzdrowotne

alboZezaw加PorozumieniezwlaSciwymorganemwsprawiespIattychnaleznoSciwraz

z ewentualnymi odsetkamilub grzywnaml，W SZCZegdlnoSci uzyskal przewidziane

PraWem ZyOlnienie，Odroczenielub rozloZenie na raty zaleglych platnoScilub

wstrzymanleWCatOSciwykonaniadecyzjiwlaSciwegoorganu；

12．3．pkt4－Skladadokumentlubdokumentywystawionewkraiu，WktdrymWykonawcama

siedzibelub mlqISCe Zamieszkania，pOtWierdz魂ce odpowiednio，Ze nie otwartoJegO

likwidaqiianinieogloszonoupadloSci・

13・Dokumenty，Oktdrychmowawust・12・1・i12・3powimybyCwyStaWioneniewczeSnlg

niz6miesleCyprZeduplywemteminuskladaniaofert・Dokument，Oktdrymmowawust・

12．2powinienbyCwystawionyniewczeSnieiniZ3miesiaceprzeduplywemtegoteminu・

14．JeZeliwkrか，WktdrymWykonawcamasiedzibelubmigscezamieszkanialubmigsce

zamieszkaniamaosoba，ktdrejdokumentdotyczy，niewydaiesiedokumentdw，Okt6rych

mowawust．12，ZaStePueSlejedokumentemzawieraJaCymOdpowiedniooSwiadczenie

Wykonawcy，ZeWSkazaniemosobyalboos6buprawnionychdojegoreprezentaql，1ub

oswiadczenieosoby，ktdreidokumentmialdotyczyC，Zlozoneprzednotariuszemlubprzed

organem sadowym，administracyJnym albo organem samorzadu zawodowegolub

gospodarczegowlaSciwymzewzgledunasiedzibelubmieiscezamieszkaniaWykonawcy
lubmiqscezamieszkaniatqosoby・PrzepISuSt工3stosLUeSi90dpowiednio・

15・Dokumenty skladane saW fbmie przewidziang W rOZPOrZqdzeniu MinistraRozwqJu

zdnia261ipca2016T．wsprawierodzがWdokumentdw，jakichmozezqdaCzamawlaJaCy

Odwykonawcywpostepow専uoudzieleniezamdwienia（Dz・Uz2016r・POZ・1126）・

ZWanymdalej：rOZPOrZadzenlem・

16．Zamawl劉aCymOZezadaCprzedstawieniaoryginalulubnotarialniepoSwiadczoneikopii

dokumentdw，O ktdrychmowawrozporzadzeniu言nnychnizoSwiadczenla，

wtedy，gdyzlozonakopiadokumentuJeStnieczytelnalubbudziwatpliwoScicodojq

PraWdziwoSci

17・Dokumenty sporzadzonewJeZyku obcym sa skladane wraz zthlmaCZeniemnaJeZyk

Wylacznie

co doiei

鐘（鋳∴議運
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poIski．

18．0gWiadczenia，dotyczaceWykonawcylinnychpodmiotdw，naktdrychzdolnoSciachlub

SytuaqiipolegaWykonawcanazasadachokreglonychwart．22austawyorazdotyczace

POdwykonawcdw，Skladane sa w oryginale．Dokumenty，inne niz ww・OSwiadczenia，

Skladane sa w oryglnalelub kopii poSwiadczonq za zgodnogC z oryglnalem・

PoSwiadczeniazazgodnoSCzoryglnaIemdokonueodpowiednioWykonawca，POdmiot，

na ktdrego zdolnoSciachlub sytuaqii polega Wykonawca，Wykonawcy wspdlnie

ubiegaiacy sle O udzielenie zam6Wienia publicznego albo podwykonawca，W Zakresie

dokument6W，ktdrekaZdegoznichdotycz礼

19．Wprzypadkugdy，WktdrymkoIwiekzdokumentdwskladanychprzezWykonawcecelem

POtWierdzenia spelniania warunkdw udzialu wpostepowaniu，ZOStanaPOdane wartogci

kwotwwalucieimej，nizpoIska，WykonawcawinienprzeliczyCtekwotywokreglonej

WaluciezagraniczngnapoIskiezlote（PLN）WedlugSredniegokuSuNBPnadzieh

publikacjiogloszenlaO ZamdwieniuwDziennikuUrzedowymUniiEuOPejski屯Je範

Wykonawca nie dokona powyZszeJ CZynnOSci，StOSOWne PrZeliczenia wykona

Zamawl劉aCy．

20．Wykonawca nie jest obowiazany do zlozenia oSwiadczehlub dokumentdw

POtWierdz勾aCyCh spelnianie warunkdw udzialu w postepowaniui brak podstaw

Wykluczenla，」eZeliZamawl明CyPOSiadaoSwiadczenialub dokumenty dotyczace tego

WykonawcylubmozeJeuZySka zapomocabezplatnychiog61nodostepnychbazdanych，

WSZCZegdlnoScirgeStr6wpublicznych wrozumieniuustawyzdnia171utego2005r・

OinfbmatyzacjidzialalnoScipodmiotdwrealiz1滴cychzadaniapubliczne（Dz．U．Z2017

T．poz．570）．

21．Wprzypadku，gdyWykonawcapowo担eslenadostepnoSCdokument6wwbezplatnych，

Og61nodostepnych bazach danych pahstw czIonkowskich UniiEuOpejski諒powinien

WSkazaCtebazydanych，abyZamawl明CySamOdzielniepobieraltedokumenty．Wtakim

przypadku Zamawl劉aCy Zaねda od Wykonawcy przedstawienia tlumaczenia najezyk

POIskiwskazanychprzezWykonawcelPObranychsamodzielnieprzezZamawl劉aCegO

dokument6W．

22・JeZelitreSCinfbmaqlprZekazanychprzezWykonawcewJEDZodpowiadazalOeSOWi

infbmaql，kt（三甲Ch Zamawl劉aCy Wymaga POPrZeZ Z如anie dokumentdw，

W SZCZegdlnoSci，O ktdrych mowa w rozdziale VI ust．2SIWZ，ZamawlaJaCy mOZe

OdstaPiC od Zadaniatychdokument（；wod Wykonawcy．Wtakimprzypadkudowodem

SPelnianiaprzez Wykonawce warunkdwudziaIu wpostePOWaniu oraz brakupodstaw

VVkluczeniasaodpowiednieinfbmaqeprzekazaneprzezWykonawcelubodpowiednio

przezpodmioty，naktdrych zdolnoSciachlub sytuaqiiWykonawcapoleganazasadach

OkreSlonychwart．22austavv，WJEDZ．

VIIINFORMACJEOSPOSOBIEPOROZUMIEWANIASIE子AMAWIAJACEGOZ

WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEN LUB

DOKUMENTOW

l・Komunikacia miedzy Zamawl明Cym a Wykonawcami odbywa sle Za POnednictwem

OperatOraPOCZtOWegOWrOZumieniuustawyzdnia231istopada2012r．Prawopocztowe

（Dz・U・Z2016r・・POZ・1113zp6Zn・Zm）osobiScie・子aPOSrednictwempos揖ca巾bfaksu，

lubprzyuZycluSrodk6wkomunika函elektroniczngwrozumieniuustawyzdnia181ipca

2012r・0gWiadczeniuuslugdrogaelektroniczna（Dz．U．Z2016r．poz．1030）．

鐘　鱗　盤琵e
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2．JezeliZamawiaiacylub WykonawcaprzekazLJaoSwiadczenia，Wnioski zawiadomienia

OraZinfbrmaqie zapoSrednictwem raksulub poczta elektroniczna，kazda ze stron na

勾daniedrugiejstronyniezwloczrriepotwierdzafaktichotrzymania・

3．0ferteWykonawcaskZadapodrygoremniewazIlOgCiwfbm五episemnej．

4．Wyja誼ieniatreSciSIWZudzielanesanazasadachokreSlonychwart．38ustawy．

VIHOSOBYUPRAWNIONEDODOROZUMIEWANIASIEZWYKONAWCAMI

Wykonawcamoze zwrdciC sie o wyja誼ienie treSciSIWZprzesylajac zapytanienaadres

e－mailZamawiaiCegO：Sekretariaし鰻OrZOWWlkoのrdos・優OV・Dl

l）W sprawach dotyczayCh przedmiotu zamdwienia v所a丸ieh udziela Michal

Bielewicz－StarszySp。qjalistawWydzialeOchIDnyPrzyrodyiObszardwNatura

2000；

2）Wsprawachdotyczacychpostepowaniawyia誼iehudzielaMaIgorzataLewandowska

－SpeQjalistawWydzialeOrganizacyjno－Finansowym・

IXWMAGANIADOTYCZACEWADIUM

l・WykonawcazobowiaZanyJeStdowniesieniawadiumwwysokoSci：

1，1．DlaczeScilOpracowaniepIPjektuPZOdlaobszamNatura2000TotbwiskoChIopiny

PLHO80004：800zk

1．2．DlaczeSci20pracowanieprqjektuPZOdlaobszaruNatura2000MurawyGorzowskie

PLHO80058；700zl；

1．3．DlaczeSci30pracowanieprqjektuPZOdlaobszaruNatura2000BroZekPLHO80051：

700zL

2．TeminzloZeniawadium：PrZedupfywemtenninuskladaniaofert・

3．WadiummozebyCwniesionewfbmachokreSlonychwart・45ust・6ustaWy，C・：

1）pieniadzu；

2）poreczeniachbankowychlubporeczeniachspdldzielczeikasyoszczednoSciowo

kredytow諒ztymzeporeczeniekasyjestzawszeporeczeniempienieznym；

3）gwaran匂achbankowych；

4）gwaramqjachubezpieczeniowych；

5）poreczeniachudzielanychprzezpodmioty，Oktdrychmowawart・6bust・5pkt2

ustawy z dnia91istopada2000r・O utWOrZeniu PoIski匂　Agen函　Rozwqju

PrzedsiebiorczoSci（Dz・U・Z2016r・POZ・359ipoz・2260）・

4．W przypadku wniesienia wadium w pienL担zu naleZy dokonaC tego przelewem na

rachunekbankowyRegionalnqiDyre串0厄hronySrodowiskawGorz6wWielkopoIskim

Narodowy Bank PoIski O／O Zielona Gera　44101017040062621391200000

zdopiskiem”WadiumwprzetargunieograniczonymnaOpra00WaniePZOdLaobszaru

Natur・a2000……………………．（POdaenazwcobszaru）・

軸国回国園 U慧諾叢H
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5．Wadium wnoszone w pleniqdzu musIWPlynac narachunek bankowy Zamawl明CegO

przeduplywemteminuskladaniaofert．

6．Wadiumwnoszonewinnejfbmle，nizWPleniadzumusizostaizlo20neWSekretahacie

Regionalnq DyrekQii Ochrony Srodowiska w Gorzowie WielkopoIskim，

ul・Jagiellohczyka13（Ipietro）w zamlmietej kope亨e専Sanqitak言唾oferta，

Zdopiskiem，，WADIUM，，ibyCwa血eprzezcalyokreszwlaZanlaOferta・

7．W przypadku wnoszeniawadium w fbmie gwarandibahkow匂1ub ubezpleCZeniowel

wichtreSciwinienznajdowaCsleZaPISOtym，zeJeStOnanieodwolalna，bezwamkowa

ipiatnanapierwszeZqdanieZamaw震南CegO・Zaphtamus；nast餌）iCniezaleznieod

ewentualnych zastrzezeh Wykonawcy．Zamaw1割aCemu POWlmO PrZySlugiwac prawo

dochodzenia naleznoSci zabezpleCZOnyCh gwarancja bezpoSrednio od wystawcy

gwarancii．Niedopuszczalne sa zapISy uZaleZniaJaCe ZaPlate przez gwaranta sumy

gwal．anCyin匂odwcze丸igszegozadaniazaplatynaleznoSciodWykonawcy・

XTERMINZWIAZANIAOFERTA

SkladaiacyoferteWykonawcapozostaieniaZWiazanyprzezokres60dnioduplywuteminu
skladaniaofert．

XI OPISSPOSOBUPRZYGOTOWANIAOFERT

l．0危rte nalezy zloZyc wg fbmularzao危rtowego z vrykorzystaniem wzoru－zaIacznik

nr4doSIWz．

2．OfれenalezysporzadziczgodniezwymaganiamiSIWZ．

3．KaZdyWykonawcamozezlozyCtylkojednaofもrtenawykonaniezamdwienia，

4．0femapowinnabycnapisanawjezykupoIskim，CZytelnaitrwalatechnika（dopuszczasic

SPOrZadzenie ofertywfbrmiemaszynopisulubtechnikakomputerowa）Orazpodpisana

WraZZZalacznikamiprzezosobe／osobyupowaznionedoskladaniaoSwiadczehwoliw

imieniu Wykonawcy，Wymlenione w Krajowym Reiestrze S約0Wym badZ ewidenqii

dzialalnoSci gospodarczejlub osoby posiadaiace plSemne Pelnomocnictwo w tym

Zakresie．PelnomocnictwostanowizaIacznikdooferty．

5．WszystkiestronyofertywrazzzalacznikamimuszabyCspietelubzszyteizabezpieczone

WSPOSdbzapobiegaiacymozliwoScizdekompletowania．WszystkiestronypowimybyC

kolejnoponumerowane．BraknumeraqlStrOnOraZniezszyclelubniespleCleOfemynie

POWOdt＊jeiodrzucenla，jednakZewtakimprzypadkuWykonawcaniemozepowolywaC

Sle，ZeuSunletOktdrがZeStrOn．

6．Wszelkie poprawkilub zmiany w tekScie oferty musza byC parafbwanei datowane

Wlasnorecznieprzezosobepodpisl扇caOfe巾．

7．Wszystkie koszty zwizane z przygotowaniemizlozeniem oferty ponosi Wykonawca

niezaleznieodwynikupostepowaniaprzetargowego．

8・Ofd鴫nalezyzlozycwnlePrZeZrOCZyStq，Zamknietejkopercle，ZaPleCZetOWaneJWSPOS6b

gwarantlUaCyZaChowaniejeJWStanienienaruszonym．KopertamabyCzaadresowanana

adres Zamawl明CegO，ZaWieraC nazwei adres Wykonawcy oraz by60Znakowana

nastepLgaCO：

圏園田圏 豊麗謹賀
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1）Dla∴CzeSci1，，0ferta na wykonanie projektu planu zadah ochronnych dIa

ObszaruNatura2000TorrbwiskoChIopillyPLHO80004

2）Dla∴CzeSci　2，，Ofeila na wykonanie projektu planu zadah ochronnych dla

ObszaruNatura2000MurawyGorzowskiePLHO80058

3）Dla czcSci　3，，Oferta na wγkonanieI）rOjektu planu zadah ochronnych dla

obszaruNatura2000BrozekPLHO80051

9・Dokumenty stanowace taemnlCe PrZedsiebiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia

16kwietnia1993r・OZWalczaniunieuc空W匂konkuren擁（Dz・U・22003r・Nr153poz・

1503Z．pdZn・Zm・）Powinny byC umleSZCZOne W Oddzieheikop専e z napisem

，，T年iemnlCaPrZedsiebiorstwa”．PonadtoWykonawcawrazzzastrzezenlemdokumentdw

StanOWlaCyCh tajemnlCe PrZedsiebiorstwa zobowiazany jest wykazaC，iZ zastrze20ne

infbmaqieStanOWiataiemnlCeprZedsiebiorstwa．

10・ZastrzeZenieinrbmaqii，ktdre nie stanowlatajemnlCy PrZedsiebiorstwa wrozumienie

ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkuenciibedzie trektowane jako bezskuteczne

iskutkowaCbedziezgodniezuchwaもSNzdnia20paZdziemika2005r．（Syng．IIICZP

74／05）ichodtajnlenlem．

XIIMIEJSCEORAZTERMINSKLADANIAIOTWARCIAOFERT

l・0氏rtynalezyskladaCwfbmiepISemngWSekretariacieRegionalneiDyrekqjiOchrony

Srodowiska w Gorzowie WielkopoIskim，ul．Jagiellohczyka13，66－400　Gorzbw

WielkopoIski，POkQimlO4（Ipietro）dodnia17．07．2017rokudogodz．10：00．

2・Za temin zlozenia uwaza sie nzyczna obecnoS60ferty w mleJSCu Skladania o危rt，

OkreSlonymwust．1．

3・Publiczne otwarcie ofert nastapi w siedzibie Zamawiajacego－POkQj nrlO2（Sala

konftrencyjna）dnia17，07．2017rokuogodz．10：30．

XIII OPISSPOSOBUOBLICzENIACENY

l・Cena o先高y uwzgledniawszystkie zobowiaz狙nlaniezbedne do wykonaniaprzedmiotu

Zamdwienla，muSibyCpodanawPLN，ZWyOdrebnieniempodatkuVAT．

2・Ceneofertynalezyprzedstawicwfbmularzuo氏証OWymStanOWiacymzalaczniknr6do

SIWZ．

3・Wykonawca，SkladajaC OIt坤，ZObowi詳anyJeSt POinfbmowac Zamawla）aCegO，CZy

WybdrJegO Oferty bedzie prowadziC do powstania u Zamawl明CegO Obowiazku

POdatkowegowzakresiepodatkuodtowar6wiuslug，WSkaz1両cnazwe（rodzai）towam

lubuslugi，ktdrychdostawalubSwiadczeniebedzieprowadziedojegopowstmia，OraZ

WSkaz朋Cich wartoSC bez kwoty podatku・Zamawl明Cy W Celu oceny takiei oferty

dolicza do przedstawionq w nlg Ceny POdatek od towardwi uslug，ktdry mialby

ObowiazekrozliczyCzgodniezprzepISamiopodatkuodtowardwiuslug．

XIVOPISKRYTEEHoW，KToRYMIZAMAWIAJACYBEDZIES叩IHEROWAL

鐘　一錦．嵩油
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PRzY WYBORZE OFERTY，Wmz Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIOW

ISPOSOBUOCENYOFERT

Przy wyborze naikorzystniejszej oferty Zamawiajacy bedzie sie kierowalnastep函cymi

kr叩ehami：

1．Kryteriuml一ccna（C）：Waga60％（gdziel％－lpkt）－bedzie dokonywanana

podstawiewypeinionegoprzezWykonawcerbmularza0億億0WegOIVryliczonawedlug

C二cm，n／Cxyzx60

gdzie：C－liczbapunktdwwkr）1cmumCenaprZyZnanyChocenian匂0缶rcie，

CJTlin－naInlzSZaIaczna cenabrutto spoSrdd ofert niepodleg明CyCh odrzuceniu・

Cxyz－CenalaCZnabruttobadaneioferty・

BadaniupodlegakazdazczeScioddzielnie，maksymalnieWykonawcamozeuzyska660pkt・

2．Kryterium　2waga40％（gdzie1％－l pkt）－temin oddania dokumenta擁，

直WykonawcaotrzymaokreSlonaponi袖1iczbePunktdw，JeZelidokumentaqleZlozy：

1）wterminied0291istopada－10pkt・

2）wteminiedo281istopada－20pkt・

3）wteminiedo271istopada－30pkt・

4）wteminiedo241istopada－40pkt・

3．Punktyprzyznaneog61emocenianejoferciezostanaWyliczonewnastep函CySPOSdb：

P＝C＋D

gdzie：P－1iczbapunkt6WogdIemprzyznanychocenianejofercie

C－tOliczbapunktdwwkryteriumcenaprzyznanychocenianejofercie，

D－tOliczbapunkt6Wwkryteriumteminuzlozeniadokumentaqii・

Badaniupodlegaka之dazczeScioddzielnie，maksymalnieWykonawcamoZeuzyska640pkt・

Maksymalnaliczbapunkt6wdouzyskaniazaobakryteriawynosilOO・

Punktybedazaokraglanedodwdchmi蛮cpoprzecinkulubzwiekszadoktadnoScia，jeZeli

przyzastosowaniuwymlenionegozaokraglenianiewysteplUerd血icawiloScIPrZyZnanyCh

Punkt6W．

4．Za naikorzystnleiSZa ZOStanie uznana oferta，ktdra uzyska n劃ⅥyzSZa Sume Punkt6W

WPOSZCZeg61mychkryteriach・

XV INFORMACJE O FORMALNOSCIACH，JAKIE POWINNY ZOSTAC

DOPELNIONE PO WrYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOW
WSPRAWIEzAMeWNIENIAPUBLICZNEGO

l．Niezwlocznie po wyborze naikorzystnlqSZqI Ofれy，Zamawl明Cy pOinfbmue

wszystkichWykonawcdwo：VryborzenaikorzystnleJSZeioferty，POdajacnazwealboimle

i nazwisko，Siedzibe albo mlqSCe Zamieszkaniai adres，JeZeliJeSt mlqSCem

wykonywania dzialalnoSci Wykonawcy，ktdrego ofbrte wybran0，0raZ naZWy albo

Fuhdus重e

Eump重刷e 図書図書回国
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imionainazwiska，Siedziby albo mlqISCa Zamieszkaniaiadresy，JeZelisamlqiSCami

Wykonywania dzialalnoSci Wykonawcdw，ktdrzy zlozyli oferty a takze punktacje

PrZyZnanaO危rtomwkazdymkryteriumocenyoftrtilacznapunkta（擁．

2・Infbmaqe，O ktdrych mowa w ust・1，ZOStana Zamieszczone stronieintemetowqJ

ZamawlaJaCegO．

3・Wykonawcy，ktdregoo氏rtazostaaa ybranajakonaikorzystnleJSZa，Zamawl劉aCyWSkaze

teminimlqSCePOdpisaniaumowy．

4・Umowa zostmie zawarta wedlug wzoru umovv okreSlonego w zaもczniku nrll do

SIWZ，WteminieokreSlonymzgodniezart．94ust．11ub2ustaw．

5・Je乞eliWykonawca，ktdregoofemazostalawybranajakonaikorzystnlqSZa，uChylasieod

ZaWarCiaumowyZamawl劉aCymOZeZbadaC，CZyniepodlegawykluczeniuorazczy

SPelnia warunkiudziahlW pOStePOWaniu Wykonawca，ktdry zlozylofert n町WyZq

OCenionaspoSr（）dpozostalychofert．

6・Na wniosek Wykonawcy，ZamawlaiaCy mOZe wyraziC zgode na korespondencyJne

ZaWarCie umowy・W takiej sytuaqii podpisane przez Zamawiz弱cego egzemplarze

umovryzostanawySlmedoWykonawcywdniuwyznaczonymnazawarcieumowy・

DatazawarciaumowybedziedatajqipodpisaniaprzezZamawiajacego．

XVIZABEzPIECZENIENALEZYTEGOWYKONANIAUMOW

ZamawiaiacynieZadawniesieniazabezpieczenianalezytegowykonaniaumovv．

謹認諾諒謂蒜蒸器鞘盤監CH
Wykonawcy，atakzeimemupodmiotowl，JeZelimalubmialintereswuzyskaniuzamdwienia

OraZPOnids11ubmozeponieSCszkodewwynikunaruszeniaprzezZamawlaJaCegOPrZePISOW

ustaw，PrZySlug1両SrodkiochronyprawneiokreSlonewdzialeVIustawy（art．179－198g

ustawy），

XVIIIPODWYKONAWCY

L Wykonawcamozepowierzy Wykonanieczescizam6wieniapodwykonawcy．

2・WykonawcazobowiaZanyJeStWSkazaCczescIZam6wienia，ktdrychwykonaniezamierza

POWierzyCpodwykonawcomlPOdaCnmypodwykonawc6W．

鴫繚∴如　鐘　箪鵜 豊誌叢書表音
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WykazzaIacznikdw：

1）Zalaczniknrl－Szczegd wyOPisprzedmiotuzamdwienia

2）Zalaczniknr2－DokumentaqiaPlanuZadahochromychobszardwNatura2000

3）Zalaczniknで3－WzdrZarzadzenia

4）Zalaczniknr4－Fomularzofertowy

5）Za埼cznik nr　5　－Standardowy fbmularzJednolitego Europejskiego DokLlmentu

Zamdwienia（JEDZ）

6）Zaねczniknr6－InstrukqiavvpelnieniaJEDZ

7）Zalaczniknr7－Wykazwykonanychushlg

8）Zalaczniknr8－Wz6rwykaz”OS6b

9）Za互CZniknr9－WzdroSwiadczeniaoprzynaleznoScidogmpykapitalowej

lO）ZalaczniknrlO－WzdroSwiadczeniaoorzeczeniuzakazuubieganiasieozam6wienie

oraz oswiadczenia o wyroku／decyziiadministracylnqIW SPraWie platnoScipodatk6W，

OPlatlubskZadeknaubezpleCZeniespolecznelubzdrowotne

ll）Zalaczniknrll－Wzdrumowy

和盤』。錐
U蒜諾叢H
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