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71-637 Szczecin, ul. Teofila Firlika 20 
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Przetarg nieograniczony  
znak sprawy:  ZP.261.19.2021.PR.125 

Identyfikator postępowania na miniportalu: 
babd92db-caba-451c-a04c-130d6301a0a9 
 

SPECYFIKACJA 
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

(zwana dalej „SWZ”) 
 

 
Dotyczy: 
 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego jest w trybie przetargu 
nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”. 
  
Przedmiotem zamówienia jest: 
 

„Wykonanie ekspertyz przyrodniczych na potrzeby uzupełnienia stanu wiedzy dla wybranych 
obszarów Natura 2000 z podziałem na 6 części” 

 
W ramach projektu nr POIS.02.04.00-00-0191/16 pn. „Inwentaryzacja cennych siedlisk 
przyrodniczych kraju, gatunków występujących w ich obrębie oraz stworzenie Banku Danych o 
Zasobach Przyrodniczych” realizowanego w ramach osi II, działanie 2.4 Programu Operacyjnego  
Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. 
 
 

 

 
 
Kody i nazwy ze Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) opisujące przedmiot zamówienia: 
90700000-4 Usługi środowiska naturalnego 
90710000-7 Zarządzanie środowiskiem naturalnym 
90712400-5 Usługi planowania strategii zarządzania zasobami naturalnymi lub ich ochrony  
90720000-0 Ochrona środowiska   
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ROZDZIAŁ I. 
Adres strony internetowej postępowania 

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: 
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/babd92db-caba-451c-a04c-130d6301a0a9 
Na tej stronie udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia 
bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia. 
 

ROZDZIAŁ II. 
Tryb udzielenie zamówienia 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 
nieograniczonego, na podstawie art. 132 ustawy. 

2. Zamawiający zgodnie z art. 139 ust. 1 ustawy, najpierw dokona badania i oceny ofert, a 
następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej 
oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w 
postępowaniu. 

3. Na podstawie art. 139 ust. 2 ustawy wykonawca nie jest obowiązany do złożenia wraz z ofertą 
oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy (Jednolity Europejski Dokument 
Zamówienia, zwany dalej JEDZ). Zamawiający wezwie do złożenia oświadczenia, o którym mowa 
w art. 125 ust. 1 ustawy (JEDZ) wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, zgodnie 
z Rozdziałem IX pkt 7 SWZ.   

ROZDZIAŁ III. 
Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie ekspertyz przyrodniczych na potrzeby uzupełnienia 
stanu wiedzy dla wybranych obszarów Natura 2000 z podziałem na 6 części. W ramach 
projektu nr POIS.02.04.00-00-0191/16 pn. „Inwentaryzacja cennych siedlisk przyrodniczych 
kraju, gatunków występujących w ich obrębie oraz stworzenie Banku Danych o Zasobach 
Przyrodniczych” realizowanego w ramach osi II, działanie 2.4 Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. 

2. Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik do projektowanych postanowień umowy, 
stanowiących załącznik nr 1 do niniejszej SWZ.  

3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych dla poszczególnych części 
zamówienia.  

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych, nie zamierza zawrzeć umowy 
ramowej, nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 
elektronicznej, a także nie dopuszcza złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych ani 
załączenia do oferty katalogów elektronicznych. 

5. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 
ustawy. 

6. Zamawiający na podstawie art. 462 ust. 2 ustawy żąda, aby Wykonawca wskazał w ofercie części 
zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał firmy (nazwy) 
ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani. 

7. Zamawiający nie przewiduje zwoływanie zebrania wykonawców. 
8. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.  
9. Zamawiający informuje zgodnie z art. 99 ust. 5 ustawy, iż jeżeli w niniejszej SWZ zostały 

wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczególne procesy, które 
charakteryzują produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, domniemywa 
się że towarzyszą im wyrazy „lub równoważne” w zakresie funkcjonalno - użytkowym. Ponadto 
Zamawiający informuje, iż każdorazowo odnosząc się do norm, ocen technicznych, aprobat, 
specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 
pkt 2 i/lub ust. 3 ustawy, dopuszcza rozwiązania równoważne wskazywanym, pod warunkiem, że 
Wykonawca udowodni w ofercie, w szczególności za pomocą przedmiotowych środków 
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dowodowych, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania 
określone w opisie przedmiotu zamówienia. 

ROZDZIAŁ IV. 
Termin wykonania zamówienia 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w każdej części zamówienia  
w terminie od dnia podpisania umowy do 31.12.2022 r.   
2. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania kompletnej dokumentacji do zatwierdzenia 
Zamawiającemu w wersji elektronicznej do dnia 30 listopada 2022 r.  
 

ROZDZIAŁ V. 
Podstawy wykluczenia 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się, z zastrzeżeniem art. 110 
ust. 2 ustawy, Wykonawcę: 

1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 
a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo w związku z mającym na celu 

popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 
ustawy z dnia 06 czerwca 1997r. Kodeks karny (Dz. U. z 2020r. poz. 1444, z późn. 
zm.), zwanym dalej „Kodeksem karnym”, 

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego, 
c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 

ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz. U. 2020 r. poz. 1133), 
d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa  

w art. 165a Kodeksu karnego lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania 
stwierdzenia przestępczego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, 
o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego, 

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 §20 Kodeksu karnego,  
lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa, 

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa  
w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012r. o skutkach powierzania wykonywania 
pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 
Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012r. poz. 769, z późn. zm.), 

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu 
karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, 
przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-
277d Kodeksu karnego lub przestępstwo skarbowe, 

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012r. o 
skutkach powierzania wykonywania pacy cudzoziemcom przebywającym wbrew 
przepisom  
na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub za odpowiedni czyn zabroniony określony  
w przepisach prawa obcego; 

2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki 
w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej  
lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo,  
o którym mowa w pkt 1; 

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną 
o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne  
lub zdrowotne, chyba że Wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu 
składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie 
społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące 
porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 

4) wobec którego orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienie publiczne; 
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5) jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek,  
że Wykonawca zawarł z innymi Wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie 
konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu 
ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 275), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału  
w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie  
od siebie; 

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 ustawy PZP, doszło do zakłócenia 
konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego Wykonawcy lub 
podmiotu, który należy z Wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu 
ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że 
spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż 
przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

2. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w ust. 1 pkt 1, 2 i 5, jeżeli 
udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki: 

1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, 
wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez 
zadośćuczynienie pieniężne;  

2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem  
lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, 
aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, 
lub Zamawiającym; 

3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie  
dla zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu 
postępowaniu, w szczególności:  

a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi  
za nieprawidłowe postępowanie Wykonawcy,  

b) zreorganizował personel,  
c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,  
d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania 

przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,  
e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań  

za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów. 
3. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 3  

są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności 
czynu Wykonawcy. Jeżeli podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 3,  
nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, Zamawiający wyklucza Wykonawcę. 

4. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania  
o udzielenie zamówienia. 

ROZDZIAŁ VI. 
Warunki udziału w postępowaniu 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału  
w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający uzna warunek  
za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: 
1) Dysponuje lub będzie dysponować na etapie realizacji umowy osobami zdolnymi  

do wykonania zamówienia - Ekspertem, właściwym dla każdej części zamówienia który 
spełnia następujące wymagania: 

Wykształcenie: wyższe (ochrona środowiska, nauki biologiczne, nauki rolnicze, nauki leśne  
lub nauki pokrewne) lub wykształcenie średnie i co najmniej 3-letnie zatrudnienie  
lub samozatrudnienie w sektorze ochrony środowiska, ochrony przyrody, badań naukowych  
i prac rozwojowych w dziedzinie nauk przyrodniczych. 
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Doświadczenie: W ostatnich 5 latach wykonanie jednej usługi ekspertyzy przyrodniczej polegającej  
na inwentaryzacji lub monitoringu siedliska przyrodniczego / gatunku będącego przedmiotem 
ochrony obszarów Natura 2000 zbieżnego/odpowiedniego  dla danej części zamówienia lub 
przygotowanie planu zadań ochronnych lub planu ochrony dla obszarów Natura 2000 lub planu 
ochrony rezerwatów przyrody, parków narodowych lub parków krajobrazowych. 

 
UWAGA:  

 

Ekspert realizujący daną część zamówienia, oprócz wiedzy dotyczącej przedmiotów ochrony, 
powinien dysponować wiedzą i umiejętnościami z zakresu GIS oraz specjalistycznymi 
umiejętnościami niezbędnymi do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. Zamawiający 
informuje, iż zmiana osób wyznaczonych do realizacji zamówienia, na doświadczenie których 
Wykonawca powołał się w złożonej ofercie, będzie możliwa jedynie w przypadku zastąpienia  
tych osób osobami legitymującymi się nie gorszymi uprawnieniami/kwalifikacjami określonymi  
w SWZ oraz posiadającymi co najmniej równoważne doświadczenie zawodowe co osoby 
zastępowane. Zastąpienie potencjału kadrowego nowymi osobami jest możliwe jedynie po 
zyskaniu zgody Zamawiającego 
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki 

określone w ust. 1 pkt 1 i 2 musi spełniać co najmniej jeden Wykonawca lub wszyscy Wykonawcy 
łącznie. Przepis z art. 117 ustawy stosuje się odpowiednio.  

3. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw 
wykluczenia na podstawie oświadczeń i dokumentów wskazanych w rozdziale VII SWZ.  

4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać 
na zasadach określonych w art. 118 ust 1 ustawy na zdolnościach technicznych lub zawodowych 
lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie  
od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. 

 
ROZDZIAŁ VII. 

Wymagane dokumenty - Podmiotowe i przedmiotowe środki dowodowe 
1. Wykonawca wraz z ofertą złoży: 

1) formularz oferty, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ; 
2) wykaz osób (składany na potrzeby kryteriów oceny ofert) skierowanych przez Wykonawcę do 
realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami 
na temat ich doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia publicznego oraz 
informacją o podstawie dysponowania tymi osobami – wzór wykazu znajduje się na formularzu 
oferty – zał. Nr 2 do SWZ, wykonawca wypełnia tyle razy na ile części zamówienia składa ofertę;  
3) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o 
Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, w celu potwierdzenia, że osoba 
działająca w imieniu (odpowiednio: wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby) jest 
umocowana do jego reprezentowania; wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia ww. 
dokumentów, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych 
baz danych, o ile wykonawca wskazał w załączniku nr 2 do SWZ (formularz oferty) dane 
umożliwiające dostęp do tych dokumentów; 
4) pełnomocnictwa lub inne dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania 
(odpowiednio: wykonawcy, podmiotu udostępniającego zasoby, wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia), jeżeli w imieniu (odpowiednio: wykonawcy, 
podmiotu udostępniającego zasoby, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia) działa osoba, której umocowanie do reprezentowania nie wynika z dokumentów, o 
których mowa w ust. 1 pkt 3); 
5) oświadczenie wykonawcy o poleganiu na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, 
według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ; 
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Uwaga! Ww dokument należy złożyć tylko wtedy, gdy wykonawca polega na zdolnościach 
pomiotu udostępniającego zasoby. 
6) podmiotowe środki dowodowe: 

a) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania wykonawcy do dyspozycji 
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia (wg wzoru stanowiącego 
załącznik nr 3 do SWZ). Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby może być 
zastąpione innym podmiotowym środkiem dowodowym potwierdzającym, że wykonawca 
realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tego podmiotu; 
Ww. dokument należy złożyć tylko wtedy, gdy wykonawca polega na zdolnościach podmiotu 
udostępniającego zasoby. 
b) oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
wskazujące, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy, według wzoru stanowiącego 
załącznik nr 2 do SWZ. 
Ww. dokument należy złożyć tylko w przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o 
udzielenie zamówienia. 

2. Dokumenty wymagane przez zamawiającego, które należy złożyć na wezwanie, o którym mowa 
w art. 126 ust. 1 ustawy: 
1) Oświadczenie na formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) - 
sporządzonym zgodnie ze wzorem, o którym mowa w art. 125 ust. 2 ustawy. Zamawiający 
dopuszcza, aby w celu wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
wykonawca w części IV – Kryteria kwalifikacji wypełnił tylko sekcję α. W takim przypadku 
wykonawca nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV JEDZ. 
W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia ww. dokument 
składa każdy z wykonawców. 
Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia 
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich 
zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także JEDZ-e tych podmiotów. 
2) Podmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w 
postępowaniu, o których mowa w Rozdziale VI SWZ: 
a) wykaz osób skierowanych przez wykonawców do realizacji zamówienia na potrzeby oceny 
ofert (wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 6 do SWZ). 
3) Podmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z 
postępowania, z powodów określonych w Rozdziale V SWZ: 

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:  
 - art. 108 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy, 

- art. 108 ust.1 pkt 4 ustawy, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o 
zamówienie publiczne tytułem środka karnego,  
- sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem; 
b)oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności 
do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 
konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076,1086), z innym wykonawcą, który 
złożył odrębną ofertę albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej 
wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie 
od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej; 

3. Na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy, jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w 
art. 125 ust. 1 ustawy, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub 
oświadczeń składanych w postępowaniu lub są one niekompletne lub zawierają błędy, 
zamawiający wzywa wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w 
wyznaczonym terminie z zastrzeżeniem art. 128 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 3 ustawy. 

4. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności  
lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał  
on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby. 
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5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, 
składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania  
mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny 
podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie 
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego 
zasoby potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby 
gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności: 

1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby,  
2) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów 

podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia, 
3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego 

Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących 
wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane 
lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.  

Przykładowy wzór zobowiązania podmiotu podany jest w załączniku nr 3 do SWZ. Zobowiązanie 
należy złożyć w oryginale w formie elektronicznej. 

6. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które 
Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość  
i aktualność.  

7. Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki 
dowodowe nie są już aktualne, Zamawiający może w każdym czasie wezwać Wykonawcę  
lub Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych 
aktualnych na dzień ich złożenia.  

8. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia, o którym 
mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, lub złożonych podmiotowych środków dowodowych lub innych 
dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu.  

9. W zakresie nieuregulowanym w SWZ zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra 
Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków 
dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający  
od Wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415). 

ROZDZIAŁ VIII. 
Informacje o środkach komunikacji elektronicznej 

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a 
wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną:  

1) przy użyciu systemu miniPortal (https://miniportal.uzp.gov.pl) oraz platformy ePUAP 
(https://epuap.gov.pl/wps/portal) – w przypadku oferty i załączników składanych wraz z ofertą. 

Wykonawca składa zaszyfrowaną ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, 
wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również przez miniPortal 
(adres: https://miniportal.uzp.gov.pl/) na adres skrzynki Epuap. Funkcjonalność zaszyfrowania 
oferty przez wykonawcę jest dostępna na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. 
Szczegółowe informacje dotyczące sposobu złożenia oferty, w tym jej zaszyfrowania zostały 
opisane w „Instrukcji użytkownika”, dostępnej pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/. 
Ofertę należy sporządzić w języku polskim.  

2) na adres poczty elektronicznej: przetargi.szczecin@rdos.gov.pl – w przypadku korespondencji 
elektronicznej (innej niż oferta i załączniki do oferty składane wraz z ofertą)  

2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi 
posiadać konto na platformie ePUAP. Wykonawca posiadający konto na uPUAP ma dostęp do 
formularzy: złożenia, wycofania oferty lub wniosku oraz formularza do komunikacji.  

3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej 
przekazywanej przy użyciu ww. systemów i platform, opisane zostały w regulaminie korzystania z 
systemu miniPortal (https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcje) oraz w regulaminie platformy 
ePUAP.  
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4. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
akceptuje warunki korzystania z systemu miniPortal, określone w ww. regulaminie oraz 
zobowiązuje się korzystając z platformy ePUAP przestrzegać postanowień tego regulaminu.  

5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy, tj. 
formularza do złożenia, wycofania oferty lub wniosku oraz formularza do komunikacji wynosi 150 
MB.  

6. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, podmiotowych 
środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, 
oświadczeń lub dokumentów przekazywanych w niniejszym postępowaniu o udzielenie 
zamówienia, przyjmuje się datę ich przekazania za pośrednictwem portalu ePUAP.  

7. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publiczne korespondencja elektroniczna (inna niż oferta 
i załączniki do oferty składane wraz z ofertą) odbywa się elektronicznie za pomocą poczty 
elektronicznej - adres poczty elektronicznej: przetargi.szczecin@rdos.gov.pl. We wszelkiej 
korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługiwać się 
będą indywidualnym numerem postępowania nadanym przez Zamawiającego lub numerem 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.  

8. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń 
(inne niż oferta i załączniki do oferty składane wraz z ofertą) składane są przez Wykonawcę za 
pomocą poczty elektronicznej, na adres poczty elektronicznej: przetargi.szczecin@rdos.gov.pl. 
Sposób sporządzania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii 
dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny wymaganiami określonymi w rozporządzeniu 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i 
przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz 
środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub 
konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452).  

9. Zamawiający nie przewiduje komunikowania się z Wykonawcami w sposób inny niż przy użyciu 
środków komunikacji elektronicznej wskazanych w niniejszej SWZ.  

 
ROZDZIAŁ IX. 

Informacje o sposobie komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami w inny sposób niż przy 
użyciu środków komunikacji elektronicznej 

W przedmiotowym postępowaniu nie dopuszcza innych sposobów komunikowania się 
Zamawiającego z Wykonawcami niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 
 

ROZDZIAŁ X. 
Osoby uprawnione do komunikowania się z Wykonawcami 

Zamawiający wyznacza do kontaktu z Wykonawcami p. Paulina Robaczyńska – adres email: 
przetargi.szczecin@rdos.gov.pl 

ROZDZIAŁ XI. 
Termin związania ofertą 

1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert przez 90 dni. Termin 
związania ofertą upływa w dniu  09 maja 2022 r. 

2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania 
ofertą określonego w ust. 1, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca  
się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o okres 
wskazany przez Zamawiającego, nie dłuższy niż 60 dni. 

3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2 wymaga złożenia przez 
Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania 
ofertą.  

4. W przypadku gdy Zamawiający żąda wniesienia wadium, przedłużenie terminu związania ofertą, 
o którym mowa w ust. 2, następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli 
nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. 
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5. Jeżeli termin związania ofertą upłynął przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający 
wzywa Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym 
przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty. 

6. W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 5, Zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej 
zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą 
przesłanki do unieważnienia postępowania 

 
ROZDZIAŁ XII. 

Opis sposobu przygotowania oferty 
1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w postaci elektronicznej i musi zostać opatrzona 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 
2. Wykonawca przygotowuje, szyfruje i składa ofertę, przed upływem terminu składania ofert,  

za pomocą systemu miniPortal. Sposób zaszyfrowania oferty został opisany w instrukcji 
użytkownika systemu miniPortal.  

3. Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną  
do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego. 

4. Jeśli na ofertę składa się kilka plików, Wykonawca powinien stworzyć folder do którego 
przeniesie wszystkie dokumenty składające się na ofertę, podpisane kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym. Następnie taki folder należy skompresować do archiwum (uwaga: jeśli  
w archiwum znajduje się zaszyfrowany wcześniej plik Zamawiający może nie mieć możliwości 
jego odszyfrowania, a tym samym odczytania). Należy pamiętać, by wewnątrz szyfrowanego 
folderu nie znajdowały się wcześniej zaszyfrowane pliki.  

5. Wszystkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 
16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), które 
Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym 
pliku (lub w osobnym archiwum) opisanym w taki sposób aby Zamawiający nie miał wątpliwości, 
że jego zawartość stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa. Następnie tak przygotowaną zawartość 
należy załączyć do folderu zawierającą część jawną oferty i wraz z tymi plikami winna zostać 
skompresowana do archiwum.  
Wykonawca zobowiązany jest, wraz z przekazaniem informacji stanowiącej tajemnicę 
przedsiębiorstwa, wykazać spełnianie przesłanek określonych w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 
16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zaleca się aby uzasadnienie 
zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa było sformułowane w sposób umożliwiający jego 
udostępnienie. Zastrzeżenie przez Wykonawcy informacji jako tajemnicę przedsiębiorstwa bez 
wskazania uzasadnienia będzie traktowane przez Zamawiającego jako nieskuteczne ze względu  
na zaniechanie podjęcia przez Wykonawcę niezbędnych działań w celu zachowania poufności 
informacji objętych klauzulą informacji zgodnie z postanowieniami art. 18 ust. 3 ustawy. 

6. Do przygotowania oferty zaleca się skorzystanie z formularza oferty stanowiącego załącznik  
nr 2 do niniejszej SWZ.  

7. Do oferty należy załączyć: 
1) formularz oferty; 
2) odpis lub informacja z KRS, CEiIDG lub innego rejestru, w celu potwierdzenia, że osoba 

działająca w imieniu wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby jest umocowana do 
jego reprezentowania; 

3)  pełnomocnictwa; 
4) oświadczenie wykonawcy o poleganiu na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, 
5) podmiotowe środki dowodowe: 
6) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby; 
7) ośw. wyk. wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wskazujące, które usługi 

wykonają poszczególni wykonawcy. 
8. Pełnomocnictwo do złożenia oferty a także pełnomocnictwo dla pełnomocnika  

do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (jeśli dotyczy) muszą 
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być złożone w oryginale w takiej samej formie, w jakiej składana jest oferta, tj. w formie 
elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym. Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa 
sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia 
sporządzonego stosownie do postanowień art. 97 §2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o 
notariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1192, z późn. zm.), które to poświadczenie notariusz opatruje 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa 
sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 
Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez umocowanego.  

9. Skutki niewłaściwego złożenia oferty obciążają Wykonawcę. 
 

ROZDZIAŁ XIII. 
Wadium 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu.  
 

ROZDZIAŁ XIV. 
Sposób oraz termin składania ofert 

1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem formularza do złożenia lub wycofania oferty 
dostępnego na platformie ePUAP i udostępnionego również w systemie miniPortal. Sposób 
złożenia oferty został opisany w instrukcji użytkownika systemu miniPortal. 

2. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć przed upływem terminu składania ofert,  
tj. do dnia  09 lutego 2022 r., do godz. 10.00 

3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  
4. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert. 
5. Wykonawca, po przesłaniu oferty za pomocą formularza do złożenia lub wycofania oferty,  

na tzw. „ekranie sukcesu” otrzyma numer oferty generowany przez portal ePUAP. Numer ten 
należy zachować, ponieważ będzie on niezbędny do ewentualnego wycofania oferty.  

6. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert może wycofać ofertę za pośrednictwem 
formularza do wycofania oferty, dostępnego na portalu ePUAP i udostępnionego w systemie 
miniPortal. Sposób wycofania oferty został opisany w instrukcji użytkownika systemu miniPortal. 

7. Po upływie terminu składania ofert Wykonawca nie może wycofać złożonej oferty.  
 

ROZDZIAŁ XV. 
Termin otwarcia ofert 

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09 lutego 2022r. o godz. 10.10 w siedzibie Zamawiającego. 
2. Otwarcie ofert jest niejawne. 
3. Najpóźniej przed otwarciem ofert Zamawiający udostępnia na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 
zamówienia. 

4. Niezwłocznie po otwarciu ofert, Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania informacje o: 

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej 
działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty 
zostały otwarte, 

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 
5. W przypadku awarii tego systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie 

określonym przez Zamawiającego w ust. 1, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu 
awarii. 

6. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania. 

ROZDZIAŁ XVI. 
Sposób obliczania ceny 
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1. W formularzu ofertowym (stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ) Wykonawca poda cenę brutto 
oferty w złotych polskich, z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku. W cenie oferty 
Wykonawca zobowiązany jest ująć wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.  

2. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego 
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od 
towarów i usług (Dz. U. z 2020r. poz. 106, z późn. zm.), 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 poinformuje 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. 

3. Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenia 
między Wykonawcą, a Zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich. 

4. Zamawiający informuje, że nie przewiduje możliwości udzielenia Wykonawcy zaliczek na poczet 
wykonania zamówienia. 

 
ROZDZIAŁ XVII. 

Kryteria oceny ofert 
1. Oceniane będą wyłącznie oferty nie odrzucone. 
2. W ramach zamówienia zostanie wyłoniony Wykonawca, którego oferta uzyskała łącznie najwięcej 

punktów. 
3. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami  

i ich wagami: 

 

Kryterium oceny 
Waga 

[%] 
Maksymalna 

liczba punktów 
Sposób oceny  

 

Łączna cena ofertowa 
brutto ( C ) 

60% 60 
                                 najniższa cena 

  C =                                       x 100 x 60% 
                              cena badanej oferty 

Doświadczenie 
 ( D ) 

40% 40 

5 usług –  40 pkt 
4 usług – 30 pkt 
3 usług – 20 pkt 
2 usług – 10 pkt 
1 usługi – 0 pkt 

RAZEM 100% 100  

 
Zasady oceny według kryterium doświadczenie (D) Kryterium „doświadczenie” WAGA - 40% ( 1% = 1 pkt): 

 
Kryterium: „Doświadczenie osoby wykonującej ekspertyzy”: W ostatnich 5 latach wykonanie przez osobę 
jednej usługi o wartości min. 10 000 zł brutto dotyczącej opracowania ekspertyzy przyrodniczej obejmującej 
inwentaryzację lub monitoring siedliska przyrodniczego / gatunku będącego przedmiotem ochrony obszarów 
Natura 2000 zbieżnego/odpowiedniego dla danej części zamówienia lub przygotowanie planu zadań 
ochronnych lub planu ochrony dla obszarów Natura 2000 lub planu ochrony rezerwatów przyrody, parków 
narodowych lub parków krajobrazowych. 
 
UWAGA:  
Usługi, wykazane na potrzeby kryterium oceny ofert są tożsame z usługami wykazanymi na potrzeby 
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczącymi eksperta.  
 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która będzie miała najwyższą sumę, wyrażoną w 
punktach, zgodnie z poniższym wzorem: 

P  =  Pi  +  Pd 
gdzie: 
P – oznacza liczbę punktów, jakie otrzyma badana oferta, 
Pi – oznacza liczbę punktów, jakie otrzyma badana oferta za kryterium Cena (C), 
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Pd – oznacza liczbę punktów, jakie otrzyma badana oferta za kryterium Doświadczenie osoby 
wykonującej ekspertyzy 

4. Zamawiający dokona zaokrąglenia przyznanej punktacji do drugiego miejsca po przecinku zgodnie 
z zasadami matematyki. 

ROZDZIAŁ XVIII.  
Wybór najkorzystniejszej oferty 

1. Najkorzystniejszą spośród złożonych ważnych i niepodlegających odrzuceniu ofert będzie oferta 
z najwyższą liczbą punktów przyznaną w ramach kryteriów, o których mowa w rozdziale XVII SWZ. 

2. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień 
dotyczących treści złożonej oferty. 

3. W toku oceny ofert Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie i oczywiste omyłki 
rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne 
omyłki polegające na niezgodności oferty dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych 
zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została 
poprawiona. Jeżeli Wykonawca w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, zakwestionuje 
poprawienie innej omyłki polegającej na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, 
niepowodującej istotnych zmian w treści oferty, Zamawiający odrzuci jego na podstawie art. 226 
ust. 1 pkt 11 ustawy. Brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie uznaje się za wyrażenie zgody  
na poprawienie omyłki 

4. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 
przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród 
tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze. Jeżeli oferty 
otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybiera ofertę z 
najniższą ceną. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w zdaniu 
poprzednim, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym 
przez siebie terminie dodatkowych zawierających nową cenę. 

ROZDZIAŁ XIX.  
Informacja o formalnościach jakie winny zostać dopełnione po wyborze oferty  

w celu zawarcia umowy o zamówienie publiczne 
1. Zamawiający powiadomi o wyniku postępowania zgodnie z przepisami ustawy. 
2. Z wybranym Wykonawcą Zamawiający podpisze umowę o wykonanie zamówienia, nie wcześniej 

niż po upływie terminu określonego w art. 515 ust. 1 pkt 1 ustawy, a także nie wcześniej niż z 
chwilą wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

3. Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę o miejscu i terminie podpisania umowy. 
4. Wykonawca przed podpisaniem umowy przedłoży Zamawiającemu - odpowiednie dla danej części 

zamówienia - rozbicie zaoferowanej ceny brutto na poszczególne przedmioty ochrony. 
5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy, Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert 
pozostałych w postępowaniu Wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić 
postępowanie. 

6. Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii 
umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Z treści powyższej umowy powinno w 
szczególności wynikać: zasady współdziałania, zakres współuczestnictwa oraz podział obowiązków 
Wykonawców w wykonaniu przedmiotu zamówienia. 

7. Przed podpisaniem umowy, wybrany Wykonawca przekaże Zamawiającemu informacje niezbędne 
do wpisania do treści umowy, np. imiona i nazwiska uprawnionych osób, które będą 
reprezentować Wykonawcę przy podpisaniu umowy.  

8. Zamawiający wymaga od wybranego Wykonawcy zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, 
stanowiących załącznik nr 1 do niniejszej SWZ. 
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ROZDZIAŁ XX. 
Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego  

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną 
wprowadzone do treści umowy o zamówienie publiczne określone zostały w załączniku nr 1 do 
niniejszej SWZ.  

ROZDZIAŁ XXI. 
Możliwości zmiany umowy o zamówienie publiczne 

1. Okoliczności skutkujące możliwością zmiany zawartej umowy opisuje art. 455 ustawy. 
2. Oprócz możliwości dokonania zmian do umowy, przewidzianych w art. 455 ustawy  

i postanowieniach załączonych projektowanych postanowień umowy, nie wymagających 
sporządzenia aneksu do umowy, Zamawiający przewiduje także możliwości zmiany postanowień 
umowy w przypadkach gdy: 

1) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym 
istotny wpływ na realizację przedmiotu umowy;  

2) nastąpi potrzeba zmiany terminu realizacji zamówienia z przyczyn obiektywnych, 
niezależnych od Wykonawcy.  

ROZDZIAŁ XXII.  
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 

ROZDZIAŁ XXIII. 
Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania 

1. Środki ochrony prawnej, określone w Dziale IX ustawy przysługują Wykonawcy, uczestnikowi 
konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia  
lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 
Zamawiającego przepisów ustawy.  

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie 
zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, 
o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców. 

 
ROZDZIAŁ XXIV. 

Jawność postępowania oraz klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych przez 
Zamawiającego w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne. 
2. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, wraz 
z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał,  
że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.  

3. Zamawiający dokumentuje przebieg postępowania o udzielenie zamówienia, sporządzając w jego 
toku protokół postępowania. 

4. Protokół postępowania jest jawny i udostępniany na wniosek. 
5. Załączniki do protokołu postępowania udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej 

oferty albo unieważnieniu postępowania, z tym że oferty wraz z załącznikami udostępnia  
się niezwłocznie po otwarciu ofert, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia otwarcia ofert, 
z uwzględnieniem art. 166 ust. 3 lub art. 291 ust. 2 zdanie drugie pzp - przy czym nie udostępnia 
się informacji, które mają charakter poufny, w tym przekazywanych w toku negocjacji lub 
dialogu. 

6. Przekazanie protokołu lub załączników następuje przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej, zgodnie z zasadami, o których mowa w Rozdziale II SWZ. 

7. Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO, w celu umożliwienia 
korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX, do upływu terminu  
na ich wniesienie. 
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8. 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 sprawach swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, 
Zamawiający informuję, że: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Regionalna Dyrekcja Ochrony 
Środowiska w Szczecinie, Ul. Teofila Firlika 20, 71-637 Szczecin; 

2) wszelkie pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych  
w zakresie działania Zamawiającego, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, należy 
kierować do Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Regionalnej Dyrekcji Ochrony 
Środowiska w Szczecinie, Ul. Teofila Firlika 20, 71-637 Szczecin na adres: 
iod.szczecin@rdos.gov.pl 

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. Odbiorcami 
Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 upzp; 

4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, 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; 

5) 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; 

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

7) osoba fizyczna, której dane dotyczą posiada: 

 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; 

8) osobie fizycznej, jktórej dane dotyczą nie przysługuje: 

 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 ar. 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. 

9. Administratorem danych osobowych obowiązanym do spełnienia obowiązku informacyjnego  
z art. 13 RODO jest w szczególności: 
1)  Zamawiający - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał.   
    Dotyczy to w szczególności: 

mailto:iod.szczecin@rdos.gov.pl
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a) wykonawcy będącego osobą fizyczną, 
b) wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność 

gospodarczą 
c) pełnomocnika wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone  

w pełnomocnictwie), 
d) członka organu zarządzającego wykonawcy, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe 

zamieszczone w informacji z KRK), 
 2)   Wykonawca - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał.    
    Dotyczy to w szczególności: 

a)  osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia,  
b)  podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, 
c) podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową 

działalność gospodarczą, 
d) pełnomocnika podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną (np. dane 

osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie), 
e) członka organu zarządzającego podwykonawcy/podmiotu trzeciego, będącego osobą 

fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK); 
   3) Podwykonawca / podmiot trzeci- względem osób fizycznych, od których dane osobowe    

bezpośrednio  pozyskał. Dotyczy to w szczególności osoby fizycznej skierowanej do realizacji 
zamówienia. 

ROZDZIAŁ XXV. 
Załączniki do specyfikacji warunków zamówienia 

Przywołane w treści SWZ załączniki stanowią jej integralną część, tj.:  
1) załącznik nr 1 – projektowane postanowienia umowy wraz z opisem przedmiotu zamówienia 

oraz załącznikami do OPZ; 
2) załącznik nr 2 – formularz oferty; 
3) załącznik nr 3 – zobowiązanie podmiotu trzeciego; 
4) załącznik nr 4 – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 

ustawy (składane na wezwanie) 
5) załącznik nr 5 – wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia na potwierdzenie 

warunków udziału w postępowaniu (składane na wezwanie). 


