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Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie 

 
Znak sprawy: ZP.261.17.2019.AD.46 
 
 
 
 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
 

 

 

  

Świadczenie usług publikacji ogłoszeń w prasie lokalnej na potrzeby projektu  
nr POIS.02.04.00-00-0193/16, pn.: „Opracowanie planów zadań ochronnych  

dla obszarów Natura 2000” 

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY 
 

wg wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, 
prowadzony na podstawie art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych   

(tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.). 
 
 
 
Komisja przetargowa: 
 
1. Grażyna Kaup   - przewodnicząca:  ……………………………………….… 

 
2. Małgorzata Kojder  - członek:  ………………………………………….. 

 
3. Agnieszka Dobrzyńska - sekretarz:   ………………………………..………… 

 
 
 
 
 
 

                         ………………………………………………… 
Zgodnie z § 21 ust. 5 Regulaminu udzielania zamówień publicznych - zaopiniowanie 
                   pod względem formalnoprawnym przez radcę prawnego/ adwokata, przed  
                         zatwierdzeniem przez Kierownika Zamawiającego 

                                                                                                         
                                                                                                                                        Zatwierdzam  

 
                                                                                                                                            ……………………………………… 

                                                                                                                                                Kierownik Zamawiającego 
Szczecin, 2019 r.  

 
 
 
 
 



 

2 

I.Zamawiający 
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie 
ul. Teofila Firlika nr 20, 71 - 637 Szczecin 
tel. (91) 430 52 36, fax (91) 430 52 -01 

e-mail: przetargi.szczecin@rdos.gov.pl, adres strony internetowej: http://szczecin.rdos.gov.pl/ 

 
KLAUZULA INFORMACYJNA  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:  

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie, przy ul. 
Teofila Firlika 20, 71-637 Szczecin, tel.: 91 43 05 200, fax: 91 43 05 201, e-mail: sekretariat.szczecin@rdos.gov.pl;  

2. kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie: e-mail: 
iod.szczecin@rdos.gov.pl; nr telefonu: +48 91 43 05 232 lub pisemnie pod adresem: Regionalna Dyrekcja Ochrony 
Środowiska w Szczecinie, ul. T. Firlika 20, 71-637 Szczecin; 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celu związanym  
z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego; 

4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja 
postępowania, w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.), dalej „ustawa Pzp” lub organy kontrolujące lub nadzorujące działalność 
Zamawiającego;   

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, co najmniej przez okres 4 lat od 
dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres 
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy z zastrzeżeniem obowiązujących Zamawiającego przepisów 
dotyczących archiwizacji dokumentów. W przypadku Wykonawcy którego oferta została uznana za najkorzystniejszą 
okres przechowywania będzie nie krótszy niż koniec upływu czasu w jakim mogą być dochodzone ewentualne 
roszczenia w związku z realizacją umowy; 

6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem 
ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   

7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, 
stosownie do art. 22 RODO; 

8. posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych**; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z 
zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie 
danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

9. nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną 
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

** 
Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą 
postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków 
ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub 
państwa członkowskiego. 

W zamówieniach publicznych administratorem danych osobowych obowiązanym do spełnienia obowiązku informacyjnego z art. 13 RODO  jest w 
szczególności: 
 Zamawiający - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności: 

 Wykonawcy będącego osobą fizyczną, 

 Wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą 

 pełnomocnika Wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie), 

 członka organu zarządzającego Wykonawcy, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK),  

 osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;  
 Wykonawca - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności: 

 osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia,  
 Podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, 

mailto:przetargi.szczecin@rdos.gov.pl
mailto:sekretariat.szczecin@rdos.gov.pl
mailto:iod.szczecin@rdos.gov.pl


 

3 

 Podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, 
 pełnomocnika Podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie), 
 członka organu zarządzającego Podwykonawcy/podmiotu trzeciego, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z 

KRK); 
 Podwykonawca/podmiot trzeci - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał.   

Dotyczy to w szczególności osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia. 
 

II.Tryb zamówienia 
1. Przetarg nieograniczony, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 

publicznych (tj. Dz. U. z  2018r. poz. 1986 ze zm.), zwanej w dalszej części SIWZ „uPzp” i przepisów 
wykonawczych wydanych na jej podstawie. 

2. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „procedury odwróconej”,  
o której mowa w art. 24aa ust. 1 i 2 upzp. Stosownie do przywołanych przepisów Zamawiający najpierw 
dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako 
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

  
III.Opis przedmiotu zamówienia:   

1. Przedmiotem zamówienia jest Świadczenie usług publikacji ogłoszeń w prasie lokalnej na potrzeby 
projektu nr POIS.02.04.00-00-0193/16, pn.: „Opracowanie planów zadań ochronnych  
dla obszarów Natura 2000”, polegających na zapewnieniu wydruku, w prasie o zasięgu regionalnym 
obejmującym wyłącznie województwo zachodniopomorskie, obwieszczeń Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska w Szczecinie, w module dostosowanym do rozmiaru treści danego obwieszczenia  
w wydaniach codziennych (od poniedziałki do czwartku), realizowanego w ramach osi II, działanie 2.4 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. 

2. Przewidywana liczba obwieszczeń, w okresie realizacji przedmiotu zamówienia, nie mniej niż 1 i nie 
więcej niż 5. 

3. Wymiary obwieszczenia muszą być odpowiednio wyskalowane z formatu A4, o orientacji pionowej  
i dostosowane do rozmiaru treści danego obwieszczenia aby zapewnić jego czytelność.  

4. Wymagana przez Zamawiającego kolorystyka obwieszczenia: czarno-biała. 
5. Obwieszczenie musi znaleźć się w całości nakładu zaplanowanego na dany dzień, w wydaniach 

codziennych (od poniedziałki do czwartku), ustalony wcześniej z Zamawiającym. 
6. Nakład wydania, w którym zamieszczone będą dane obwieszczenia nie będzie mniejszy niż 10.000 

egzemplarzy dziennie. 
7. Zamawiający prześle Wykonawcy, wzór obwieszczenia w wersji edytowalnej, na jego skrzynkę e-mail nie 

później niż na 4 dni kalendarzowe przed planowanym (ustalonym wcześniej zg. z pkt 5) terminem 
publikacji. 

8. Każdorazowo przed emisją, Wykonawca prześle projekt obwieszczenia, w wersji do publikacji, celem jego 
akceptacji przez Zamawiającego. Ww. wersja obwieszczenia zostanie przesłana  Zamawiającemu pocztą 
elektroniczną na wskazany przez niego adres mailowy. 

9. Przygotowanie i dostarczenie treści obwieszczeń należy do Zamawiającego. 
10. Opracowanie i skład obwieszczeń należy do Wykonawcy, z zastrzeżeniem jego ścisłej współpracy w tym 

zakresie z Zamawiającym. 
11. Obwieszczenie musi znaleźć się w wydzielonej części dziennika (dział, dodatek) przeznaczonej na 

ogłoszenia, komunikaty lub obwieszczenia. 
12. Publikacja musi zawierać logotypy: Unia Europejska Fundusz Spójności, Fundusze Europejskie 

Infrastruktura i Środowisko, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska oraz Regionalna Dyrekcja Ochrony 
Środowiska w Szczecinie, wg kolejności i z zachowaniem proporcji, zgodnie z Księgą identyfikacji wizualnej 
znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014 – 2020. 

13. Po publikacji Wykonawca prześle Zamawiającemu, drogą elektroniczną w formacie PDF, strony z gazety  
z zamieszczonym obwieszczeniem. 

14. Cena za 1 moduł ogłoszeniowy, dostosowany wielkością do wydawanego obwieszczenia, jest stała przez 
cały okres realizacji przedmiotu zamówienia. 

15. Przedmiot zamówienia obejmuje również współpracę Wykonawcy z Zamawiającym w trakcie realizacji 
umowy, w szczególności w zakresie udzielania wszelkich niezbędnych wyjaśnień i informacji dotyczących 
wykonania przedmiotu zamówienia. 
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16. Zamawiający zastrzega, iż wszelkie dokumenty i materiały udostępnione Wykonawcy w toku wykonywania 
przedmiotu zamówienia, mogą zostać przez niego wykorzystane wyłącznie na potrzeby realizacji 
przedmiotu zamówienia. 

17. W przypadku błędów w publikacji obwieszczenia (m.in. niezgodności opublikowanej treści  
z zaakceptowanym przez Zamawiającego materiałem) Wykonawca niezwłocznie, powtórnie opublikuje 
skorygowane obwieszczenie na swój koszt, bezpośrednio po ustaleniu z Zamawiającym terminu publikacji. 

18. W załączeniu przedstawiono poglądowe wzory obwieszczenia (załącznik A, załącznik B i załącznik C). 
19. Przedmiot zamówienia został sklasyfikowany wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) jako Usługi 

publikacji – kod: 79970000-4. 
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Załącznik A. 

 
REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA 

W SZCZECINIE               

Szczecin, dnia ……………… 2019 r. 
 

 
WOPN-PK.082.1.2017…….. 

 
OBWIESZCZENIE 

 
W związku z realizacją projektu nr POIS.02.04.00-00-0193/16 pn.: „Opracowanie planów zadań ochronnych dla 
obszarów Natura 2000 (PZObis)”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi II, działanie 2.4 Programu Operacyjnego Infrastruktura i 
Środowisko 2014 – 2020 oraz na podstawie art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2014 r. o ochronie 
przyrody (Dz. U. z 2018 r., poz. 142 ze zm.) oraz zgodnie z art. 39 i 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o 
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 
ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.) Regionalny Dyrektor Ochrony 
Środowiska w Szczecinie zawiadamia o zamiarze przystąpienia do opracowania projektów Planów zadań 
ochronnych dla obszarów Natura 2000: Brzeźnicka Węgorza PLH320002, Dolina Grabowej PLH320003, Dolina 
Kąpieli PLH320005, Kemy Rymańskie PLH320012, Ostoja Goleniowska PLH320013, Dolina Piławy PLH320025, 
Gogolice-Kosa PLH320038, Jezioro Bobięcińskie PLH320040, Dozecze Regi PLH320049, Bystrzyno PLH320061, 
Pojezierze Ińskie PLH320067, Jezioro Wicko i Modelskie Wydmy PLH320068, Delta Świny PLH320002. 

 
Wyjaśnienia odnośnie ww. zamierzenia zawarto w obwieszczeniach Organu  z dnia: 21.11.2017 r. i 28.11.2017 
r., znak WOPN-ON.6320.14.2017.RCh opublikowanych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Regionalnej 
Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie w zakładce „obwieszczenia i zawiadomienia”:  
http://bip.szczecin.rdos.gov.pl/obwieszczenia-i-zawiadomienia oraz w zakładce „Natura 2000 – Plany Zadań 
Ochronnych”. 

 
p. o. Zastępcy Regionalnego Dyrektora  

Ochrony Środowiska w Szczecinie 
Marcin Siedlecki 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://bip.szczecin.rdos.gov.pl/obwieszczenia-i-zawiadomienia
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Załącznik B. 

 
REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA 

W SZCZECINIE                        

Szczecin, dnia ……………… 2019 r. 
 

 
WOPN-PK.082.1.2017…….. 

OBWIESZCZENIE 
 
W związku z realizacją projektu nr POIS.02.04.00-00-0193/16 pn.: „Opracowanie planów zadań 
ochronnych dla obszarów Natura 2000 (PZObis)”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi II, działanie 2.4 Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 oraz na podstawie art. 28 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r., poz. 142 ze zm.) oraz zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 3 
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.) 
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości informację, iż 
zakończył prace nad projektem planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Police – kanały 
PLH320015 i rozpoczyna konsultacje społeczne opracowanego projektu zarządzenia dla ww. obszaru 
Natura 2000. Z projektem ww. zarządzenia oraz z uzasadnieniem można się zapoznać w siedzibie 
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie przy ul. Teofila Firlika 20, 71-637 Szczecin, w 
godzinach 8.00 – 15.00, a także na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Regionalnej 
Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie http://bip.szczecin.rdos.gov.pl/ w zakładce „Obwieszczenia i 
zawiadomienia”. Wszyscy zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do projektów ww. zarządzeń w 
terminie do dnia ………….. 2019 r. w formie pisemnej, ustnej, do protokołu lub za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o 
którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej 
(Dz. U. poz. 1579 z późn. zm.). Uwagi lub wnioski wniesione po upływie terminu, o którym mowa powyżej 
pozostawia się bez rozpatrzenia. Rozpatrzenie wszystkich uwag i wniosków zawarte zostanie w treści 
uzasadnienia do zatwierdzonego zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, 
dlatego też nie będą udzielane żadne inne indywidualne odpowiedzi w formie pisemnej. Organem 
właściwym do rozpatrywania uwag i wniosków jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w 
Szczecinie. 
 
 

p. o. Regionalnego Dyrektora Ochrony  
Środowiska w Szczecinie 

Aleksandra Stodulna 
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Załącznik C. 

 
REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA 

W SZCZECINIE                        

Szczecin, dnia ……………… 2019 r. 
 

 
 
WOPN-PK.082.1.2017…….. 

 
 

OBWIESZCZENIE 
 

W związku z realizacją projektu nr POIS.02.04.00-00-0193/16 pn.: „Opracowanie planów zadań 
ochronnych dla obszarów Natura 2000 (PZObis)”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi II, działanie 2.4 Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 oraz na podstawie art. 28 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 z późn. zm.), zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 3 
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. 
zm.) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie informuje o możliwości zapoznania się z 
treścią zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia …………..2019 r. w 
sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Police – kanały PLH320015. 
Zarządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego pod 
pozycją …….. w dniu ……….. 2019 r. i wejdzie w życie po upływie 14 dni od daty jego publikacji. Treść 
zarządzenia jest ogólnodostępna w wersji cyfrowej także na stronie Biuletynu Informacji Publicznej 
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie, w zakładce „Zarządzenia”: 
http://bip.szczecin.rdos.gov.pl/zarzadzenia-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-szczecinie. 

 
 
 
 

p. o. Regionalnego Dyrektora Ochrony  
                                                                                          Środowiska w Szczecinie 

                                                                           Aleksandra Stodulna 
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IV. Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2019r. lub do wyczerpania 

kwoty z umowy, jeśli nastąpi to przed upływem terminu umowy.  
 

V.Warunki udziału w postępowaniu. Podstawy wykluczenia z postępowania 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie  
art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 i ust. 5 pkt 1) i 8). 

 
VI.Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających brak podstaw do wykluczenia. 

 
1. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania składane na podstawie art. 

25 ust 1 pkt 1 ustawy – załącznik nr 2 do SIWZ;  
W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z Wykonawców 

 
2. Ponadto Wykonawcy mają dołączyć do oferty następujące dokumenty: 

a) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy wraz z oświadczeniem - załączniki nr 1, 
b) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców). Pełnomocnictwo musi być 

złożone zgodnie z wymaganiami zawartymi w rozdz. X ust. 6 siwz. 
 

3. W przypadku załączenia do oferty innych dokumentów niż wymagane przez Zamawiającego (np. 
materiałów reklamowych i informacyjnych) zaleca się, aby stanowiły one odrębną część, niezłączoną z 
ofertą w sposób trwały. Dokumenty takie nie będą podlegały ocenie przez Zamawiającego. 

4. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów w formie 
elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych bezpłatnych baz danych, 
Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub 
dokumenty które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów 
przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, Zamawiający w celu 
potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy, korzysta z posiadanych 
oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. 

5. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa  
w art. 86 ust. 3 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu, w formie pisemnej, oświadczenie  
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 
pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że 
powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia – wzór oświadczenia stanowi załącznik do SIWZ. 

 
VII.Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami i  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 (Dz. U. z 2017 r. poz. 
1481 oraz z 2018 r. poz. 106, 138, 650, 1118 i 1629), osobiście, za pośrednictwem posłańca lub przy 
użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu 
usług drogą elektroniczną na adres agnieszka.dobrzynska.szczecin@rdos.gov.pl. 

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

3. Odpowiedzi na pytania do siwz wraz z informacją o zmianach udostępnione będą na stronie 
internetowej Zamawiającego pod adresem: http://szczecin.rdos.gov.pl/ 

4. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Agnieszka Dobrzyńska,  
tel. (91) 43 05 236; e-mail: agnieszka.dobrzynska.szczecin@rdos.gov.pl  

 
 
 

mailto:agnieszka.dobrzynska.szczecin@rdos.gov.pl
http://szczecin.rdos.gov.pl/
mailto:agnieszka.dobrzynska.szczecin@rdos.gov.pl
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VIII. Wymagania dotyczące wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium 

 
IX. Termin związania ofertą. 

Termin związania złożoną ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu 
składania ofert.  

 
X. Opis sposobu przygotowywania ofert. 

1. Treść oferty musi odpowiadać treści siwz. Wykonawcy sporządzą oferty zgodnie z wymaganiami siwz. 
2. Oferta cenowa musi być sporządzona na formularzu oferty, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do 

siwz. 
3. Na ofertę składają się: oferta cenowa oraz wszystkie pozostałe wymagane dokumenty (w tym 

oświadczenia, załączniki, itp.) zgodnie z rozdziałem VI siwz. 
4. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu 

Wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty w oryginale lub kopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, o ile nie wynika ono z innych dokumentów 
załączonych przez Wykonawcę. 

5. W przypadku, gdy Wykonawcą jest spółka cywilna i jego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, 
przed zawarciem umowy zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu umowę spółki. 

6. Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w 
postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy. 

7. Pełnomocnictwo, o którym mowa w ust. 6 musi znajdować się w ofercie wspólnej Wykonawców. 
Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 
notariusza. 

8. Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania i do niego Zamawiający 
kieruje informacje, korespondencję, itp. 

9. Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej Wykonawców, powinna spełniać następujące 
wymagania: 
1) oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z siwz; 
2) sposób składania dokumentów w ofercie wspólnej: oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu oraz 

spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składa każdy z Wykonawców składających ofertę 
wspólną, 

10. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną i mają  
do nich zastosowanie zasady określone w ust. 7 – 10 niniejszego rozdziału. 

11.  Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania postępowania) Wykonawcy składający ofertę 
wspólną będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowę konsorcjum, zawierającą, co 
najmniej: 
1) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem 

realizację przedmiotu zamówienia, 
2) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy, 
3) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia 

oraz czas trwania gwarancji jakości i rękojmi. 
12. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie 
później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane. Wykonawca nie 
może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 uPzp. Nazwy dokumentów w ofercie 
stanowiące informację zastrzeżoną powinny być opatrzone dopiskiem “dokument zastrzeżony”.  

13. Niedokonanie zastrzeżenia spowoduje pełną jawność oferty po jej otwarciu oraz wniosków po 
zakończeniu postępowania. Dokonanie zastrzeżenia z naruszeniem przepisu art. 8 ust. 1 i 3 uPzp 
spowoduje stwierdzenie bezskuteczności zastrzeżenia, a w następstwie wyłączenie zakazu ujawniania 
zastrzeżonych informacji. 

14. Jeśli dokument przedstawiony jest w postaci kserokopii, winny być opatrzone adnotacją „za zgodność  
z oryginałem” oraz opatrzone imienną pieczątką i podpisem osoby upoważnionej do reprezentacji 
Wykonawcy na zewnątrz. Uwierzytelniona musi być każda strona kserokopii. 
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15. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, czytelnie, w formie pisemnej. Dokumenty sporządzone w 
języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

16. Strony oferty winny być ponumerowane i podpisane, a wszelkie miejsca, w których zostały naniesione 
zmiany, muszą być parafowane przez osoby podpisujące ofertę. 

17. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 
listopada 29 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście lub 
za pośrednictwem posłańca. Wykonawca zamieszcza ofertę wraz z wymaganymi dokumentami  
w zamkniętej kopercie zawierającej oznaczenie: 
 

 Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie 
ul. Teofila Firlika nr 20, 71 - 637 Szczecin 

 

OFERTA NA: 

Świadczenie usług publikacji ogłoszeń w prasie lokalnej na potrzeby projektu nr 
POIS.02.04.00-00-0193/16, pn.: „Opracowanie planów zadań ochronnych dla 

obszarów Natura 2000” 

nie otwierać przed dniem 15.04.2019 r. do godz. 12:30 
 
Koperta powinna zawierać ofertę oraz dokładny adres i nazwę Wykonawcy, tak aby można było ją 
odesłać w przypadku wpłynięcia po terminie. 
 

18. Wykonawca może wprowadzać zmiany oraz wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu 
składania ofert, przy czym: 
1) w przypadku zmiany oferty, Wykonawca składa pisemne oświadczenie, że zmienia swoją ofertę, 

określając zakres i rodzaj zmian, a jeśli oświadczenie o zmianie pociąga za sobą konieczność wymiany 
czy też przedłożenia nowych dokumentów, Wykonawca składa te dokumenty. Powyższe oświadczenie 
i ewentualne dokumenty należy zamieścić w zamkniętej kopercie zaadresowanej jak w ust. 18  
z dopiskiem “zmiany”, 

2) w przypadku wycofania oferty Wykonawca składa pisemne oświadczenie, że swoją ofertę wycofuje,  
w zamkniętej kopercie zaadresowanej jak w ust. 18 z dopiskiem “wycofanie”. Koperty oznaczone  
w ten sposób zostaną otwarte w pierwszej kolejności, następnie oferta bez otwierania koperty 
wewnętrznej zostanie zwrócona Wykonawcy na podany na niej adres. 

19. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
20. W przypadku, gdy Wykonawcy, którzy nie złożą w wyznaczonym terminie do składania ofert 

oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 uPzp, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 
okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 uPzp, lub innych dokumentów niezbędnych do 
przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty niekompletne, zawierających błędy lub 
budzące wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia 
lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień  w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

 
XI.Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 

1. Oferty należy złożyć za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia  
23 listopada 29 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście 
lub za pośrednictwem kuriera w siedzibie Zamawiającego: 

 
I piętro w pokoju nr 127 (kancelaria) lub przesłać na jego adres: 
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie, ul. T. Firlika nr 20, 71 - 637 Szczecin, 

 w terminie do dnia 15.04.2019 r. do godz. 12:00. Oferty które wpłyną do Zamawiającego  
po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania. 

 
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.04.2019 r. do godz. 12:30 w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony 

Środowiska w Szczecinie, ul. Teofila Firlika 20 (pokój nr 130 - sala konferencyjna). 
XII.Opis sposobu obliczenia ceny 
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1. Wykonawca, na formularzu oferty (zał. nr 1 do SIWZ), poda cenę brutto za 1 moduł ogłoszeniowy, 

dostosowany wielkością do wydawanego obwieszczenia, która będzie stała w okresie realizacji umowy, 
niezależnie od liczby zleconych wydruków i liczby wymaganych, dla danego obwieszczenia, modułów.  

2. Zamawiający przewiduje, w okresie realizacji umowy, publikację nie mniej niż 1 i nie więcej niż 5 
obwieszczeń, z zastrzeżeniem że liczba przekazywanych do wydruku obwieszczeń Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska w Szczecinie jest dostosowana do aktualnych potrzeb związanych z realizacją 
projektu nr POIS.02.04.00-00-0193/16-00 pn.: „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów 
Natura 2000 (PZObis)”. 

3. Maksymalna wartość umowy wynosi brutto 8.418,71 zł (słownie brutto: osiem tysięcy czterysta 
osiemnaście złotych 71/100), w tym VAT 23%. 

4. W przypadku wyczerpania kwoty wskazanej w pkt. 3, przed upływem terminu obowiązywania Umowy, 
zobowiązanie wygasa.  

5. Oferowana cena musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją Zamówienia,  
a wartość kosztów pracy przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia 
za pracę albo minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 
2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015 r., poz. 2008 oraz z 2016r. poz. 1265). 

6. Wszystkie ceny należy podać z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku. 
 

XIII.Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem  wag tych 
kryteriów i sposobu oceny ofert lub kryteria oceny ofert w kolejności od najważniejszego do najmniej 
ważnego. 
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich 
wagami oraz w następujący sposób będzie oceniać spełnianie kryteriów: 

 

Lp. Kryterium  Waga kryterium 
1. Cena brutto za jeden moduł (C) 60% 

2. Kryterium funkcjonalności (Kf) 40% 

 
1. Kryterium 1 - maksymalnie można uzyskać  60 punktów. 

 
Zasady oceny kryterium „Cena za jeden moduł” (C). Liczba punktów wynikającą z działania 
 
najniższa cena ofertowa za jeden moduł  
C  =  ———————————  x  100  x  60 % 
   cena za jeden moduł oferty badanej  
      

2. Kryterium 2 - maksymalnie można uzyskać 40 punktów. 
 
Zasady oceny kryterium „Kryterium funkcjonalności” (Kf).   

 
Kryterium funkcjonalności, tj. informacja o możliwości publikacji przez Wykonawcę ogłoszeń  
w portalach internetowych Wykonawcy lub w internetowych wydaniach tytułów prasowych, od dnia 
publikacji ogłoszenia w wydaniu papierowym. 
Wykonawca otrzyma określoną poniżej liczbę punktów, jeżeli: 
1) w formularzu ofertowym Wykonawca, oprócz publikacji ogłoszeń w wydaniu tradycyjnym 

(papierowym), zaoferuje dodatkową bezpłatną publikację wszystkich ogłoszeń zlecanych przez 
Zamawiającego, na portalach internetowych Wykonawcy lub w internetowych wydaniach 
tytułów prasowych – 40 pkt. 

2) Wykonawca, który nie zaoferuje opisanej powyżej możliwości – 0 pkt. 
Przyznanie 0 punktów kryterium nie skutkuje odrzuceniem oferty. 
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3. Dokonując ostatecznej oceny złożonych ofert, Zamawiający zsumuje punkty w odniesieniu do 
kryterium cena i kryterium termin dostawy, według następującego wzoru: PO = C + KF , gdzie: 

              PO   - punkty oferty 
C   - cena oferty, za jeden moduł 
KF   -  kryterium funkcjonalności 

4. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Niniejsze 
zamówienie zostanie udzielone temu Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów  
w ostatecznej ocenie punktowej. 

5. 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, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie Zamawiający wezwie Wykonawców, 
którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 

6. W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku 
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej 
oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek 
rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy 
wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując 
nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego 
powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

 
XIV.Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy 

w sprawie zamówienia publicznego. 
1. Termin i sposób przekazania umowy do podpisu zostanie ustalony z Wykonawcą telefonicznie lub 

mailowo. 
2. Jeżeli umowę ma podpisać osoba lub osoby reprezentujące Wykonawcę, inne niż osoby podpisujące 

ofertę, Wykonawca najpóźniej przed podpisaniem umowy przekaże Zamawiającemu pełnomocnictwo 
upoważniające wskazane osoby do jej podpisania. 

 
XV.Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 

XVI.Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy zawiera wzór 
umowy, określający na jakich warunkach Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę  
w sprawie zamówienia publicznego, stanowi załącznik do siwz. Możliwość dokonania zmian postanowień 
umowy określono we wzorze umowy stanowiącym załączniki do siwz. 
 

XVII.Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie 
zamówienia. 
Uczestnikom postępowania przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI uPzp. 
W sprawach nie uregulowanych niniejszą siwz mają zastosowanie przepisy uPzp. 

 
XVIII.Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  
    

XIX.Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6, jeżeli Zamawiający 
przewiduje udzielenie takich zamówień. 
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień  o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP. 
 

XX.Zamawiający nie dopuszcza przedstawiania ofert wariantowych. 
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XXI.Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym  
a Wykonawcą. 
Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w walucie polskiej. 

 
XXII.Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej 

 
XXIII.Zamawiający nie przewiduje wymagania, o którym mowa w art. 29 ust. 3a  

 
XXIV.Wyjaśnienia treści i modyfikacja siwz. 

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści siwz. Zamawiający udzieli wyjaśnień  
i przekaże ich treść w trybie art. 38 uPzp. 
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Załącznik nr 1 do siwz 
Znak sprawy: ZP.261.17.2019.AD.46 
 
 
 
.................................................... 

pieczęć Wykonawcy 
OFERTA  

 
Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Świadczenie 
usług publikacji ogłoszeń w prasie lokalnej na potrzeby projektu nr POIS.02.04.00-00-0193/16,  
pn.: „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000”. 
 
Ja(My) niżej podpisany(ni) 
............................................................................................................................................................................... 
działając w imieniu i na rzecz ………………………………..………..…………………………………………………………………………….... 
............................................................................................................................................................................... 

(pełna nazwa Wykonawcy, adres siedziby Wykonawcy) 
I.Oświadczam, że: 

a) zobowiązuje się zrealizować przedmiot zamówienia określony w SIWZ i na warunkach płatności, za cenę 
ofertową brutto …………………………………………..…………………….…….. zł, w tym VAT 23 %, za jeden moduł. 

 

Kryterium oceny ofert – kryterium funkcjonalności 
Dodatkowa bezpłatna publikacja wszystkich ogłoszeń zlecanych przez Zamawiającego, na portalach 
internetowych Wykonawcy lub w internetowych wydaniach tytułów prasowych: 
 

 TAK – 40 pkt 
 

 NIE –    0 pkt 
 
Jeżeli Wykonawca nie zaznaczy żadnej opcji wówczas Zamawiający przyzna 0 punktów w kryterium oceny 
ofert. 

 
b) cena ofertowa obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia; 
c) zapoznałem się z treścią i warunkami siwz wraz z załącznikami i nie wnoszę (wnosimy) uwag 
d) nie wnoszę zastrzeżeń, przyjmując warunki w nich zawarte oraz zdobyliśmy konieczne informacje do 

przygotowania oferty; 
e) akceptuję wzór umowy i w przypadku wybrania jego oferty zobowiązuje się do podpisania umowy na 

warunkach zawartych w siwz i terminie wskazanym przez Zamawiającego; 
f) jestem związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.  

 
II.Wykonanie niżej wskazanych części zamówienia zostanie powierzone Podwykonawcom: (jeżeli dotyczy): 

 
1) ……………………………………………………………………………...…………………………………………………………………….…………. 
2) ……………………………………………………………………………………….............................................................................. 

 
III.Osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w przedmiotowej sprawie jest: 

 
            ....................................................................... tel. .................................... fax. .............................. 
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IV.W przypadku wyboru naszej oferty osobami upoważnionymi do podpisania umowy jest : 

 
...........................................................................................................................................................   

 
V.Zapoznałem się z polityką środowiskową obowiązującą w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska 

znajdującej się na stronie internetowej pod adresie: http://szczecin.rdos.gov.pl/polityka-srodowiskowa  
 
 

VI.Dane Wykonawcy: 
 NIP:               .................................................................................................................. 

 
 REGON:        ................................................................................................................... 

 
 Telefon          .................................................................................................................. 

 
 Faks               .................................................................................................................. 

 
 nazwa banku: ............................................................................................................... 

 
 nr konta:        ................................................................................................................. 

 
 adres mailowy …............................................................................................................ 

 
 PESEL            …………………………………………………………………………………………………………….. 

  
 
 
 
 
 
..................................................                             .......................................................... 

             Miejscowość, data                   (czytelny podpis(y) osób 
uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy,  
w przypadku oferty wspólnej - podpis 
pełnomocnika Wykonawcy) 
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Załącznik nr 2 do siwz 

Znak sprawy: ZP.261.17.2019.AD.46 
 
.................................................... 

pieczęć Wykonawcy 
 

Oświadczenie Wykonawcy  
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych 
 

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 
 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Świadczenie usług publikacji ogłoszeń  
w prasie lokalnej na potrzeby projektu nr POIS.02.04.00-00-0193/16, pn.: „Opracowanie planów zadań 
ochronnych dla obszarów Natura 2000”, oświadczam, co następuje: 
 
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 
1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy 

Pzp. 
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt.1) i 8) ustawy 

Pzp. 
 
 
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  
                       ………………………………………… 

 (podpis) 
Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …..… 
ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-
14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na 
podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze…………………………………………………… 
 
 
 
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  
                    ………………………………………… 

(podpis) 
 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 
 
Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, 
tj.: … (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie 
podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 
 
 
 
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  
                      ………………………………………… 

(podpis) 
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM,  
NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

 
Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e Podwykonawcą/ami: … (podać pełną nazwę/firmę, adres, 
a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania o 
udzielenie zamówienia. 
 
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  
       ………………………………………… 

(podpis) 
 
 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 
 
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 
Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 
 
 
 
 
 
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  
                    ………………………………………… 

(podpis) 
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Załącznik nr 3 do siwz 
Znak sprawy: ZP.261.17.2019.AD.46 
 

 
............................................ 
        /pieczęć Wykonawcy/            
                                 
 

Oświadczenie Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy  
z dnia 16 lutego 2007 r., o ochronie konkurencji i konsumentów  

(Dz. U. z 2015r. poz. 184, 1618, 1634) 
 
 

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego na: Świadczenie usług publikacji ogłoszeń w prasie 
lokalnej na potrzeby projektu nr POIS.02.04.00-00-0193/16, pn.: „Opracowanie planów zadań ochronnych 
dla obszarów Natura 2000” , w imieniu swoim i reprezentowanego przeze mnie Wykonawcy oświadczam, że:  
 
1) należę do grupy kapitałowej (*) oraz w załączeniu przedkładam listę podmiotów należących do tej samej 
grupy kapitałowej 
 
2) nie należę do grupy kapitałowej (*)  
 
(*) – niepotrzebne skreślić  
 
W przypadku gdy Wykonawca należy do grupy kapitałowej zobowiązany jest złożyć listę podmiotów 
należących do tej samej grupy kapitałowej o której mowa  w art. 24 ust. 1 pkt 23),  Pzp.  

 
 
 

 
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  
                    ………………………………………… 

(podpis) 
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Znak sprawy: ZP.261.17.2019.AD.46 
Załącznik nr 4 do siwz 

UMOWA NR  …...…/ 2019 
 

zawarta w dniu …………..… 2019 r. w Szczecinie pomiędzy: 
 
Skarbem Państwa - Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Szczecinie z siedzibą przy ul. Firlika 20,  
71 - 637 Szczecin, zwaną dalej „Zamawiającym”, którą reprezentuje:  
Aleksandra Stodulna - p.o. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie 
a 
..., zwanym dalej „Wykonawcą”, którego reprezentuje:… 
 
Niniejsza Umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu 
nieograniczonego, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., 
poz. 1986 ze zm.) 
Umowa na świadczenie usług publikacji ogłoszeń w prasie lokalnej zawarta na rzecz realizacji projektu  
nr POIS.02.04.00-00-0193/16 pn.: „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 (PZObis)”, 
realizowanego w ramach osi II, działanie 2.4 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. 

 
§ 1 

Przedmiot Umowy 
1. Przedmiotem zamówienia jest Świadczenie usług publikacji ogłoszeń w prasie lokalnej na potrzeby 

projektu nr POIS.02.04.00-00-0193/16, pn.: „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów 
Natura 2000”, polegających na zapewnieniu wydruku, w prasie o zasięgu regionalnym obejmującym 
wyłącznie województwo zachodniopomorskie, obwieszczeń Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
w Szczecinie, w module dostosowanym do rozmiaru treści danego obwieszczenia w wydaniach 
codziennych (od poniedziałki do czwartku), realizowanego w ramach osi II, działanie 2.4 Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, zgodnie z opisem Przedmiotu Umowy oraz ofertą 
Wykonawcy, stanowiącymi odpowiednio załączniki nr 1 i 2 do Umowy.  

2. Zamawiający zleca Wykonawcy zamieszczanie obwieszczeń w prasie o zasięgu regionalnym obejmującym 
województwo zachodniopomorskie. Nakład wydania, w którym zamieszczone będą dane obwieszczenia, 
nie mniejszy niż 10.000 egzemplarzy dziennie. 

3. Obwieszczenie musi znaleźć się w całości nakładu zaplanowanego na dany dzień, w wydaniach 
codziennych (od poniedziałki do czwartku), ustalony wcześniej z Zamawiającym. 

4. Wymagana przez Zamawiającego kolorystyka obwieszczenia ma być czarno-biała, a wymiary 
obwieszczenia muszą być odpowiednio wyskalowane z formatu A4, o orientacji pionowej i dostosowane 
do rozmiaru treści danego obwieszczenia aby zapewnić jego czytelność.  

5. Zamawiający otrzyma od Wykonawcy stałą cenę za 1 moduł ogłoszeniowy, dostosowany wielkością do 
wydawanego obwieszczenia.  

6. Określony w ofercie - załączniku nr 2 do Umowy, koszt jednego modułu jest wartością stałą, która  
w okresie realizacji Umowy nie może ulec zmianie.  

7. Zamawiający przewiduje w trakcie realizacji Umowy publikację nie mniej niż 1 i nie więcej niż 5 
obwieszczeń, z zastrzeżeniem że liczba przekazywanych do wydruku obwieszczeń Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska w Szczecinie jest dostosowana do aktualnych potrzeb związanych z realizacją 
projektu nr POIS.02.04.00-00-0193/16-00 pn.: „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów 
Natura 2000 (PZObis)”, a Wykonawca zobowiązuje się do nie zgłaszania roszczeń wynikających  
z niewykorzystania pełnej kwoty wskazanej w § 3 ust. 1 Umowy. 

8. W przypadku wyczerpania kwoty wskazanej w § 3 ust. 1 przed upływem określonego terminu 
obowiązywania Umowy, zobowiązanie wygasa.  

9. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dotrzymanie warunków realizacji Umowy, deklarowanych  
w ofercie i zgodnie z niniejszą Umową.  
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§ 2 

Termin realizacji 
Termin wykonania umowy: od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2019r. lub do wyczerpania kwoty z umowy, 
jeśli nastąpi to przed upływem terminu umowy.  
 

§ 3 
Wynagrodzenie 

1. Maksymalną wartość umowy określa się na kwotę brutto 8.418,71 zł (słownie brutto: osiem tysięcy 
czterysta osiemnaście złotych 71/100), w tym netto 6.844,48 zł (słownie netto: sześć tysięcy osiemset 
czterdzieści cztery złote 48/100), wg stawki VAT 23%. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera w sobie wszelkie niezbędne opłaty i podatki, koszty 
realizacji Przedmiotu Umowy. 

3. Podstawą do zapłaty będzie faktura VAT lub rachunek wystawiona(y) przez Wykonawcę 
4. Oryginał faktury Wykonawca przekaże Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia wydruku danego 

obwieszczenia. 
 

§ 4 
Zasady rozliczeń 

1. Należność za wykonaną usługę zostanie zapłacona przez Zamawiającego przelewem, na rachunek 
bankowy wskazany przez Wykonawcę w treści wystawionej Zamawiającemu faktury, w terminie 30 dni od 
daty otrzymania prawidłowo wystawionej i nie budzącej zastrzeżeń (merytorycznych, formalnych bądź 
rachunkowych) faktury lub rachunku.  

2. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego przez bank.  
3. Dane do wystawienia faktury: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie, ul. Teofila Firlika 20, 

71-637 Szczecin, NIP 851-307-35-63, REGON 320-590-577. 
4. Faktura, wystawiona przez Wykonawcę, musi zawierać zapis wyraźnie odnoszący się do projektu  

(tj. nr i tytuł lub skrócony tytuł projektu). 
5. Płatność z tytułu wynagrodzenia nastąpi w dwóch transzach: 

1) 15% wynagrodzenia z rachunku bankowego RDOŚ w Szczecinie, 
2) 85% wynagrodzenia z rachunku bankowego Ministerstwa Finansów w BGK. 
 

§ 5 
Warunki realizacji usługi 

1. Zamawiający prześle Wykonawcy, wzór obwieszczenia w wersji edytowalnej, na jego skrzynkę e-mail nie 
później niż na 4 dni kalendarzowe przed planowanym (ustalonym wcześniej z Zamawiającym) terminem 
publikacji. 

2. Każdorazowo przed emisją, Wykonawca prześle projekt obwieszczenia, w wersji do publikacji, celem jego 
akceptacji przez Zamawiającego. Ww. wersja obwieszczenia zostanie przesłana Zamawiającemu pocztą 
elektroniczną na wskazany przez niego adres mailowy. 

3. Przygotowanie i dostarczenie treści obwieszczeń należy do Zamawiającego. 
4. Opracowanie i skład obwieszczeń należy do Wykonawcy, z zastrzeżeniem jego ścisłej współpracy w tym 

zakresie z Zamawiającym. 
5. Obwieszczenie musi znaleźć się w wydzielonej części dziennika (dział, dodatek) przeznaczonej na 

ogłoszenia, komunikaty lub obwieszczenia. 
6. Publikacja musi zawierać logotypy: Unia Europejska Fundusz Spójności, Fundusze Europejskie 

Infrastruktura i Środowisko, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska oraz Regionalna Dyrekcja Ochrony 
Środowiska w Szczecinie, wg kolejności i z zachowaniem proporcji, zgodnie z Księgą identyfikacji wizualnej 
znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014 – 2020. 

7. Po publikacji Wykonawca prześle Zamawiającemu, drogą elektroniczną w formacie PDF, strony z gazety z 
zamieszczonym obwieszczeniem. 

8. W przypadku błędów w publikacji obwieszczenia (m.in. niezgodności opublikowanej treści z 
zaakceptowanym przez Zamawiającego materiałem) Wykonawca niezwłocznie, powtórnie opublikuje 
skorygowane obwieszczenie na swój koszt, bezpośrednio po ustaleniu z Zamawiającym terminu publikacji. 
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9. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dotrzymanie przedstawionych w ofercie parametrów Przedmiotu 
Umowy. 

10. Wykonawca zobowiązuje się współpracować z Zamawiającym w trakcie realizacji Umowy, a w 
szczególności udzielać wszelkich niezbędnych wyjaśnień i informacji dotyczących wykonania Przedmiotu 
Umowy. 

11. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i dysponuje stosowną bazą do 
wykonania Przedmiotu Umowy. 

12. Wykonawca zobowiązany jest, w każdym przypadku, działać bezstronnie oraz z należytą starannością.  
13. Wykonawca nie ma prawa składania publicznych deklaracji związanych z Przedmiotem Umowy bez 

uprzedniej zgody Zamawiającego. 
14. Wykonawca nie może przekazywać do wiadomości publicznej ani ujawniać żadnych szczegółów Umowy 

osobom trzecim, bez pisemnej uprzedniej zgody Zamawiającego, w czasie jej obowiązywania i po upływie 
tego okresu. Nie dotyczy to informacji, których ujawnienia wymagają obowiązujące przepisy prawa lub w 
przypadku, gdy informacje te są dostępne publicznie w momencie ich otrzymania, albo stały się dostępne 
publicznie. 

15. W przypadku powstania wątpliwości co do charakteru informacji lub danych Wykonawca przed ich 
ujawnieniem, przekazaniem lub wykorzystaniem ma obowiązek pisemnie uzgodnić z zamawiającym czy 
podlegają one ochronie. 

16. Wszelkie dokumenty i materiały udostępnione przez Zamawiającego w toku wykonywania Przedmiotu 
Umowy, Wykonawca zobowiązuje się wykorzystywać wyłącznie na potrzeby wykonania Przedmiotu 
Umowy. 

17. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania uzasadnionych zmian w dobieraniu poszczególnych 
wielkości modułów do każdego obwieszczenia. 

18. Osobą upoważnioną przez Wykonawcę do kontaktu z Zamawiającym jest: ……………………………………………... 
19. Przedstawicielem Zamawiającego, upoważnionym do reprezentowania Zamawiającego w sprawach 

związanych z realizacją niniejszej Umowy, jest: …………… , tel. …, e-mail: …………………………………………………. . 
 

§ 6 
Podwykonawcy 

1. Wykonawca – zgodnie z oświadczeniem zawartym w Ofercie – Umowę wykona sam / sam,  
za wyjątkiem części Umowy w zakresie ………, które zostaną wykonane przy udziale Podwykonawcy/ów w 
tym, na którego/ych zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy 
Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których 
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

2. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 
powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu 
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo 
zamówień publicznych, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny 
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie 
postępowania o udzielenie zamówienia.  

3. Jakakolwiek przerwa w realizacji Umowy wynikająca z braku lub z przyczyn leżących po stronie 
Podwykonawcy będzie traktowana, jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy  
i będzie stanowić podstawę naliczenia kar umownych.  

4. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za swoje własne.  
5. Przepisy niniejszego paragrafu Umowy obowiązują odpowiednio do Umów z dalszymi podwykonawcami. 

 
§ 7 

Kary umowne i odstąpienie od Umowy 
1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, na niżej 

opisanych zasadach. 
2. Za niewykonanie Umowy lub nienależyte wykonanie Umowy strony ustalają odpowiedzialność na zasadzie 

kar umownych. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne: 
1) 10% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 3 ust. 1 Umowy, za opóźnienie w wykonaniu 

Przedmiotu Umowy, za każdy rozpoczęty dzień roboczy opóźnienia; 

mailto:radoslaw.jacewicz.szczecin@rdos.gov.pl
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2) 10% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 3 ust. 1 Umowy, za opóźnienie w usunięciu 
wad zgłoszonych w ramach reklamacji usługi, w której ujawniono wadę, w szczególności w sytuacji 
określonej w § 5 ust. 8 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień roboczy opóźnienia; 

3) 40% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 3 ust. 1 Umowy, za odstąpienie od Umowy z 
przyczyn zależnych od Wykonawcy. 

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 2 Zamawiający wystawi notę obciążeniową a Wykonawca 
zobowiązuje się do wpłaty na rachunek Zamawiającego, w terminie do 5 dni od daty jej otrzymania. 

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych, z przysługującego mu wynagrodzenia. 
5. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy 
może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu 
Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach. 

6. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przenoszącego 
wysokość kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

7. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu opóźnienia, ustalonych za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, 
staje się wymagalne: 
1) za pierwszy rozpoczęty dzień opóźnienia - w tym dniu, 
2) za każdy następny rozpoczęty dzień opóźnienia - odpowiednio w każdym z tych dni. 

8. Zamawiający może odstąpić od Umowy w razie niestosowania się Wykonawcy do zgłaszanych uwag i 
postulatów lub w przypadku przekroczenia terminu realizacji przedmiotu Umowy o więcej niż 7 dni 
kalendarzowych.  

9. W przypadku przekroczenia terminu realizacji przedmiotu Umowy o więcej niż 7 dni kalendarzowych 
zastosowanie ma kara umowna, o której mowa w ust. 2 pkt 3) niniejszego paragrafu. 

 
§ 8 

Potencjał osób trzecich 
1. W przypadku, gdy Wykonawca składając ofertę w postępowaniu, polegał na doświadczeniu i wiedzy, 

osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, zobowiązany jest do wykonania 
zamówienia z udziałem tych podmiotów (osób). 

2. Wykonawca ma prawo do zmiany podmiotów (osób), o których mowa w ust. 1, pod warunkiem, że 
udowodni (przedkładając Zamawiającemu odpowiednie dokumenty, analogiczne do wymaganych w 
ogłoszeniu o zamówieniu), że podmioty (osoby) te posiadają doświadczenie nie mniejsze niż określone w 
warunkach udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Skuteczność zmiany wymaga 
zgody Zamawiającego. 

§ 9 
Zasady zachowania tajemnicy i poufności 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich nieujawnionych do wiadomości 
publicznej dokumentów, zawierających informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne lub inne 
informacje posiadające wartość gospodarczą, których wykorzystanie, przekazanie lub ujawnienie osobie 
nieuprawnionej narusza interesy Zamawiającego. 

2. Wszelkie materiały przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego w związku z wykonywaniem Umowy, a 
także powstałe w wyniku jej wykonania – pisemne, graficzne, zapisane w formie elektronicznej lub w inny 
sposób – są poufne i nie mogą być bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego udostępnione 
jakiejkolwiek osobie trzeciej ani ujawnione w inny sposób. 

3. Wykonawca odpowiada za zachowanie poufności, o której mowa w ust. 1, przez wszystkie osoby, którymi 
posługuje się przy wykonywaniu Umowy. 

4. Wykonawca jest zwolniony z obowiązku zachowania tajemnicy i poufności, jeżeli informacje, co, do 
których obowiązek istniał:  

1) w dniu ich ujawnienia były powszechnie znane 
2) muszą być ujawnione zgodnie z przepisami prawa lub orzeczeniami sądów lub upoważnionych 

organów państwowych 
3) muszą być ujawnione w celu wykonywania Umowy, a Wykonawca uzyskał uprzednio zgodę 

Zamawiającego na ich ujawnienie. 
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5.   Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych. 
 

§ 10 
Zmiana Umowy 

1. Zmiany warunków niniejszej Umowy za zgodą każdej ze Stron, w formie pisemnej w postaci aneksu mogą 
być dokonywane w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili 
zawarcia Umowy. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian w niniejszej Umowie w stosunku do treści 
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadkach: 
1) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mającego bezpośredni 

wpływ na terminowość wykonywania Umowy, 
2) wystąpienia okoliczności, których strony Umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania 

należytej staranności, 
3) zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego,  w szczególności spowodowanych 

sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami, 
które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia Umowy gdy zaistnieje inna, niemożliwa do 
przewidzenia w momencie zawarcia Umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za 
którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego 
wykonania Umowy, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. 

3. Nie wymagają aneksu do Umowy a jedynie poinformowania pisemnego drugiej Strony: 
1) zmiany przedstawiciela ze strony Zamawiającego,  
2) zmiany osoby odpowiedzialnej po stronie Wykonawcy za realizację przedmiotu Umowy.  
 

§11 
Postanowienia końcowe 

1. Wykonawca nie może dokonywać przeniesienia wierzytelności wynikających z Umowy na osoby trzecie, 
ani regulować w drodze kompensaty. 

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia dotyczące niniejszej Umowy będą sporządzone w formie pisemnego 
aneksu pod rygorem nieważności. 

3. W sprawach nieunormowanych niniejszą Umową zastosowanie ma ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), przepisy Kodeksu cywilnego oraz 
odpowiednie przepisy mające związek z Przedmiotem Umowy. 

4. Strony Umowy dołożą wszelkich starań w celu rozstrzygnięcia ewentualnych sporów drogą polubowną. 
5. Wszelkie spory mogące wyniknąć z zawarcia i wykonania Umowy, strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu 

właściwego dla siedziby Zamawiającego. 
6. Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część. 
7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i jeden dla 

Zamawiającego. 
8. Wykonawca oświadcza, iż wykona Przedmiot Umowy w sposób staranny, sumienny i prawidłowy, zgodnie 

ze specyfiką oraz informacjami i wytycznymi ze strony Zamawiającego . 
9. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z treścią Polityki Środowiskowej Zamawiającego. 
10. Wykonawca oświadcza, że jest świadomy znaczenia zgodności swoich działań z Polityką Środowiskową 

przy realizacji postanowień niniejszej Umowy. 
 
Wykaz załączników: 
Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu umowy i warunków jego realizacji  
Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy 
 
 

……………………………………….                                                         …………………………………… 
            WYKONAWCA                                                                              ZAMAWIAJĄCY 
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Załącznik nr 1 do Umowy 
Znak sprawy: ZP.261.17.2019.AD.46 
 

Opis przedmiotu Umowy i warunków jego realizacji 
 
1. Przedmiotem zamówienia jest Świadczenie usług publikacji ogłoszeń w prasie lokalnej na potrzeby 

projektu nr POIS.02.04.00-00-0193/16, pn.: „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów 
Natura 2000”, polegających na zapewnieniu wydruku, w prasie o zasięgu regionalnym obejmującym 
wyłącznie województwo zachodniopomorskie, obwieszczeń Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
w Szczecinie, w module dostosowanym do rozmiaru treści danego obwieszczenia w wydaniach 
codziennych (od poniedziałki do czwartku), realizowanego w ramach osi II, działanie 2.4 Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, zgodnie z opisem Przedmiotu Umowy oraz ofertą 
Wykonawcy, stanowiącymi odpowiednio załączniki nr 1 i 2 do Umowy.  

2. Termin realizacji przedmiotu Umowy – od dnia zawarcia Umowy do dnia 31.12.2019 r. lub do 
wyczerpania kwoty z umowy, jeśli nastąpi to przed upływem terminu umowy.  

3. Przewidywana ilość obwieszczeń w trakcie realizacji Umowy nie mniej niż 1 i nie więcej niż 5. 
4. Wymiary obwieszczenia muszą być odpowiednio wyskalowane z formatu A4, o orientacji pionowej  

i dostosowane do rozmiaru treści danego obwieszczenia aby zapewnić jego czytelność.  
5. Wymagana przez Zamawiającego kolorystyka obwieszczenia: czarno-biała. 
6. Obwieszczenie musi znaleźć się w całości nakładu zaplanowanego na dany dzień, w wydaniach 

codziennych (od poniedziałki do czwartku), ustalony wcześniej z Zamawiającym. 
7. Nakład wydania, w którym zamieszczone będą dane obwieszczenia nie będzie mniejszy niż 10.000 

egzemplarzy dziennie. 
8. Zamawiający prześle Wykonawcy, wzór obwieszczenia w wersji edytowalnej, na jego skrzynkę e-mail nie 

później niż na 4 dni kalendarzowe przed planowanym (ustalonym wcześniej zg. z pkt 6) terminem 
publikacji. 

9. Każdorazowo przed emisją, Wykonawca prześle projekt obwieszczenia, w wersji do publikacji, celem jego 
akceptacji przez Zamawiającego. Ww. wersja obwieszczenia zostanie przesłana  Zamawiającemu pocztą 
elektroniczną na wskazany przez niego adres mailowy. 

10. Przygotowanie i dostarczenie treści obwieszczeń należy do Zamawiającego. 
11. Opracowanie i skład obwieszczeń należy do Wykonawcy, z zastrzeżeniem jego ścisłej współpracy w tym 

zakresie z Zamawiającym. 
12. Obwieszczenie musi znaleźć się w wydzielonej części dziennika (dział, dodatek) przeznaczonej na 

ogłoszenia, komunikaty lub obwieszczenia. 
13. Publikacja musi zawierać logotypy: Unia Europejska Fundusz Spójności, Fundusze Europejskie 

Infrastruktura i Środowisko, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska oraz Regionalna Dyrekcja Ochrony 
Środowiska w Szczecinie, wg kolejności i z zachowaniem proporcji, zgodnie z Księgą identyfikacji wizualnej 
znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014 – 2020. 

14. Po publikacji Wykonawca prześle Zamawiającemu, drogą elektroniczną w formacie PDF, strony z gazety  
z zamieszczonym obwieszczeniem. 

15. Cena za 1 moduł ogłoszeniowy, dostosowany wielkością do wydawanego obwieszczenia, jest stała przez 
cały okres realizacji przedmiotu Umowy. 

16. Przedmiot Umowy obejmuje również współpracę Wykonawcy z Zamawiającym w trakcie realizacji 
Umowy, w szczególności w zakresie udzielania wszelkich niezbędnych wyjaśnień i informacji dotyczących 
wykonania przedmiotu Umowy. 

17. Zamawiający zastrzega, iż wszelkie dokumenty i materiały udostępnione Wykonawcy w toku 
wykonywania przedmiotu Umowy, mogą zostać przez niego wykorzystane wyłącznie na potrzeby realizacji 
przedmiotu Umowy. 

18. W przypadku błędów w publikacji obwieszczenia (m.in. niezgodności opublikowanej treści                             
z zaakceptowanym przez Zamawiającego materiałem) Wykonawca niezwłocznie, powtórnie opublikuje 
skorygowane obwieszczenie na swój koszt, bezpośrednio po ustaleniu z Zamawiającym terminu publikacji. 

19. W załączeniu przedstawiono poglądowe wzory obwieszczenia (załącznik A, załącznik B i załącznik C). 
20. Przedmiot umowy został sklasyfikowany wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) jako Usługi publikacji  

– kod: 79970000-4. 
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Załącznik A. 

 
REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA 

W SZCZECINIE               

Szczecin, dnia ……………… 2019 r. 
 

 
WOPN-PK.082.1.2017…….. 

 
OBWIESZCZENIE 

 
W związku z realizacją projektu nr POIS.02.04.00-00-0193/16 pn.: „Opracowanie planów zadań ochronnych dla 
obszarów Natura 2000 (PZObis)”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi II, działanie 2.4 Programu Operacyjnego Infrastruktura i 
Środowisko 2014 – 2020 oraz na podstawie art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2014 r. o ochronie 
przyrody (Dz. U. z 2018 r., poz. 142 ze zm.) oraz zgodnie z art. 39 i 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o 
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 
ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.) Regionalny Dyrektor Ochrony 
Środowiska w Szczecinie zawiadamia o zamiarze przystąpienia do opracowania projektów Planów zadań 
ochronnych dla obszarów Natura 2000: Brzeźnicka Węgorza PLH320002, Dolina Grabowej PLH320003, Dolina 
Kąpieli PLH320005, Kemy Rymańskie PLH320012, Ostoja Goleniowska PLH320013, Dolina Piławy PLH320025, 
Gogolice-Kosa PLH320038, Jezioro Bobięcińskie PLH320040, Dozecze Regi PLH320049, Bystrzyno PLH320061, 
Pojezierze Ińskie PLH320067, Jezioro Wicko i Modelskie Wydmy PLH320068, Delta Świny PLH320002. 

 
Wyjaśnienia odnośnie ww. zamierzenia zawarto w obwieszczeniach Organu  z dnia: 21.11.2017 r. i 28.11.2017 
r., znak WOPN-ON.6320.14.2017.RCh opublikowanych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Regionalnej 
Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie w zakładce „obwieszczenia i zawiadomienia”:  
http://bip.szczecin.rdos.gov.pl/obwieszczenia-i-zawiadomienia oraz w zakładce „Natura 2000 – Plany Zadań 
Ochronnych”. 

 
p. o. Zastępcy Regionalnego Dyrektora  

Ochrony Środowiska w Szczecinie 
Marcin Siedlecki 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://bip.szczecin.rdos.gov.pl/obwieszczenia-i-zawiadomienia


 

26 

Załącznik B. 

 
REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA 

W SZCZECINIE                        

Szczecin, dnia ……………… 2019 r. 
 

 
WOPN-PK.082.1.2017…….. 

OBWIESZCZENIE 
 
W związku z realizacją projektu nr POIS.02.04.00-00-0193/16 pn.: „Opracowanie planów zadań 
ochronnych dla obszarów Natura 2000 (PZObis)”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi II, działanie 2.4 Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 oraz na podstawie art. 28 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r., poz. 142 ze zm.) oraz zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 3 
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.) 
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości informację, iż 
zakończył prace nad projektem planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Police – kanały 
PLH320015 i rozpoczyna konsultacje społeczne opracowanego projektu zarządzenia dla ww. obszaru 
Natura 2000. Z projektem ww. zarządzenia oraz z uzasadnieniem można się zapoznać w siedzibie 
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie przy ul. Teofila Firlika 20, 71-637 Szczecin, w 
godzinach 8.00 – 15.00, a także na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Regionalnej 
Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie http://bip.szczecin.rdos.gov.pl/ w zakładce „Obwieszczenia i 
zawiadomienia”. Wszyscy zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do projektów ww. zarządzeń w 
terminie do dnia ………….. 2019 r. w formie pisemnej, ustnej, do protokołu lub za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o 
którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej 
(Dz. U. poz. 1579 z późn. zm.). Uwagi lub wnioski wniesione po upływie terminu, o którym mowa powyżej 
pozostawia się bez rozpatrzenia. Rozpatrzenie wszystkich uwag i wniosków zawarte zostanie w treści 
uzasadnienia do zatwierdzonego zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, 
dlatego też nie będą udzielane żadne inne indywidualne odpowiedzi w formie pisemnej. Organem 
właściwym do rozpatrywania uwag i wniosków jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w 
Szczecinie. 
 
 

p. o. Regionalnego Dyrektora Ochrony  
Środowiska w Szczecinie 

Aleksandra Stodulna 
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Załącznik C. 

 
REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA 

W SZCZECINIE                        

Szczecin, dnia ……………… 2019 r. 
 

 
 
WOPN-PK.082.1.2017…….. 

 
 

OBWIESZCZENIE 
 

W związku z realizacją projektu nr POIS.02.04.00-00-0193/16 pn.: „Opracowanie planów zadań 
ochronnych dla obszarów Natura 2000 (PZObis)”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi II, działanie 2.4 Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 oraz na podstawie art. 28 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 z późn. zm.), zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 3 
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. 
zm.) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie informuje o możliwości zapoznania się z 
treścią zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia …………..2019 r. w 
sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Police – kanały PLH320015. 
Zarządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego pod 
pozycją …….. w dniu ……….. 2019 r. i wejdzie w życie po upływie 14 dni od daty jego publikacji. Treść 
zarządzenia jest ogólnodostępna w wersji cyfrowej także na stronie Biuletynu Informacji Publicznej 
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie, w zakładce „Zarządzenia”: 
http://bip.szczecin.rdos.gov.pl/zarzadzenia-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-szczecinie. 

 
 
 
 

p. o. Regionalnego Dyrektora Ochrony  
                                                                                          Środowiska w Szczecinie 

                                                                           Aleksandra Stodulna 
 


