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Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego    PP/2014/08/01 

 

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla: 

koszenie łąk z ostrożeniem polnym na terenie rezerwatu Bagno Głusza  

Informacje o zamawiającym 

Towarzystwo Przyrodnicze ALAUDA, zwane w dalszej części „zamawiającym” z siedzibą w Toruniu, ul. Hallera 
35, lok. 2  (adres  korespondencyjny:   Biuro Projektu TP Alauda  ul. św. Katarzyny 5/3, 87-100 Toruń), REGON: 
340884151, NIP: 879 265 08 92, KRS: 0000380495 

 

Tryb udzielenia zamówienia 

Postępowanie prowadzonego w trybie przetargu wg art. 701-705 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964  r.  –  Kodeks  
cywilny  (Dz.  U.  Nr  16,  poz.  93,  z  późn.  zm.)  zgodnie z  Wytycznymi Ministerstwa  Rozwoju  Regionalnego  
w  zakresie  kwalifikowania  wydatków  w  ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz 
Regulaminem Zawierania Umów o wartości równej lub wyższej niż 30 000 euro. 

Zamówienie związane jest z realizacją projektu POIS.05.01.00-00-362/12 pn. „Ochrona ptaków w rezerwatach 
i na obszarze Natura 2000 w woj. kujawsko – pomorskim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze 
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i 
Środowisko oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

 

Rodzaj zamówienia: usługi 

Wartość zamówienia nie przekracza równowartość 30 000 Euro. 

 

Zmienioną Specyfikację zatwierdził w dniu  08- 08 -2014   
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I. Przebieg procedury przetargowej. 
II. Określenie przedmiotu zamówienia i opis przedmiotu zamówienia. 
III. Miejsce i termin wykonania zamówienia. 
IV. Zamówienia uzupełniające, oferty częściowe i oferty wariantowe. 
V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz wymagane dokumenty 
VI. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. 
VII. Wymagania dotyczące wadium. 
VIII. Opis sposobu porozumiewania się z wykonawcami. 
IX. Sposób przygotowania oferty. 
X. Miejsce i termin złożenia ofert. 
XI. Zasady rozpatrywania, oceny ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej. 
XII. Związanie ofertą. 
XIII. Opis sposobu obliczenia ceny, warunki rozliczenie oraz warunki zapłaty. 
XIV. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie. 
XV. Zasady rozpatrywania odwołań. 
XVI. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze 
oferty, w celu zawarcia umowy. 
XVII. Podwykonawstwo.  
XVIII. Finansowanie.  
XIX. Unieważnienie postępowania.  
XX. Stosowanie przepisów.  
XXI. Zmiany umowy, SIWZ.  
XXII. Załączniki do IDW. 
 
INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW (IDW)  
wraz z załącznikami.  
 
I. Przebieg procedury przetargowej.  
 
Niniejszy przetarg jest prowadzony w trybie art. 701-5 k.c.  
Zamawiający określa następujący przebieg procedury przetargowej:  

1. Opublikowanie przez Zamawiającego ogłoszenia o przetargu (na stronie internetowej Zamawiającego, 
w siedzibie Zamawiającego oraz Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej) oraz SIWZ dla przetargu (na 
stronie internetowej Zamawiającego).  

2. Składanie przez Wykonawców ofert na wykonanie przedmiotu przetargu.  

3. Ocena złożonych ofert. 

4. Spośród Wykonawców, którzy złożą oferty zostanie wybrany – według zasad określonych w 
niniejszym SIWZ – Wykonawca, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę.  

 

II. Określenie przedmiotu zamówienia i opis przedmiotu zamówienia.  
 

1. Opis przedmiotu zamówienia (OPZ).  
 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w ramach projektu POIS.05.01.00-00-362/12 „Ochrona 

ptaków w rezerwatach i na obszarze Natura 2000 w woj. kujawsko – pomorskim” realizowanego przez 

Towarzystwo Przyrodnicze ALAUDA, koszenia łąk z ostrożeniem polnym na terenie rezerwatu Bagno Głusza.  
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Projekt ten współfinansowany finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – działanie 5.1 -  priorytet V oraz Narodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej.  

Zadanie stanowi wkład własny Towarzystwa Przyrodniczego Alauda i finansowane jest ze środków 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu  

2. Przedmiotem zamówienia jest usługa składająca się z następujących zadań.  

Koszenie łąk z ostrożeniem polnym na terenie rezerwatu Bagno Głusza na powierzchni 7,67 ha; 
 

3. Wykonawca powinien wziąć pod uwagę lokalne uwarunkowania atmosferyczne (możliwość opadów) oraz 

lokalne warunki pracy (tj. stałe, wysokie uwilgotnienie siedlisk) i zrealizować wszystkie prace w terminie 

umożliwiającym należyte wykonanie prac; 

4. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić nadzór przyrodniczy w trakcie wykonywania umowy. Zadaniem 

nadzoru przyrodniczego będzie zapewnienie należytego wykonania prac, zwłaszcza z poszanowaniem 

przepisów obowiązującego prawa, w tym w szczególności ustawy o ochronie przyrody. Naruszenie przepisów 

prawa przez Wykonawcę będzie traktowane jako nienależyte wykonanie Umowy i stanowi podstawę do 

odstąpienia od Umowy z winy Wykonawcy. Nadzór przyrodniczy powinien być wykonywany w trybie stałym 

w sposób gwarantujący identyfikację i uniknięcie wszelkich zagrożeń dla środowiska przyrodniczego jakie 

mogą być wynikiem wykonywania prac, w tym także zagrożeń innych niż wynikające z naruszenia prawa lub 

innych postanowień umownych. Za niewłaściwe działania lub zaniechania Nadzoru Wykonawca odpowiada 

jak za własne 

5. W interesie Oferenta jest zapoznanie się z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym  załącznik nr 4 do 

SIWZ.  

6. Oferenci udający się w teren powinni pamiętać, że na teranie rezerwatów, zgodnie z ustawą o ochronie 

przyrody, obowiązuje zakaz wstępu i poruszania się. Przed wejściem do rezerwatu należy uzyskać zgodę 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.  

2. Oznaczenie według CPV. 

77111000 

77112000 

 

III. Miejsce i termin wykonania zamówienia. Czas związania ofertą. 

  

1. Miejsce wykonania usługi: 

Rezerwat przyrody Bagno Głusza, Wiskitno, gmina Koronowo, w woj. kujawsko – pomorskim 

2. Termin wykonania zamówienia: 

 od  1 września do 30 września 2014 r.; 

 

3. Czas związania ofertą. 

30 dni. 
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IV. Zamówienia uzupełniające, oferty częściowe i oferty wariantowe. 

1. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. 

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

 

V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz wymagane dokumenty 

 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:  

1) posiadania wiedzy i doświadczenia;  

a) O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który wykaże, że w okresie ostatnich 

trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej 2 usługi z zakresu usuwaniu roślinności części 

nadziemnych tj. koszenie łąk lub szuwarów na terenach podmokłych tj. torfowiska lub zbiorniki 

wodne lub wilgotne łąki z powierzchni minimum 7ha łącznie. 

 oraz.  

 

b) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, to jest Zamawiający uzna warunek 

za spełniony jeśli Wykonawca wykaże dysponowaniem min. 2 osobami (ornitologiem i 

botanikiem), które pełnić będą nadzór przyrodniczy  i spełniają następujące warunki: 

 ornitolog: posiada doświadczenie w wykonywaniu lub uczestnictwie w co najmniej 3 

inwentaryzacjach ornitologicznych obejmujących okres lęgowy i migrację lub autorstwo 

bądź współautorstwo, co najmniej 2 ornitologicznych prac faunistycznych 

opublikowanych w recenzowanym czasopiśmie naukowym lub 2 rozdziałów w 

recenzowanej publikacji książkowej; 

 botanik: posiada doświadczenie w co najmniej 3 inwentaryzacjach i/lub ekspertyzach 

przyrodniczych gdzie przedmiotem inwentaryzacji/ekspertyzy była szata roślinna lub flora 

obszarów bagiennych, torfowiska bądź siedliska łąkowe lub autorstwo bądź 

współautorstwo, co najmniej 2 florystycznych prac opublikowanych w recenzowanym 

czasopiśmie naukowym lub 2 rozdziałów w recenzowanej publikacji książkowej 

dotyczących szaty roślinnej lub flory obszarów bagiennych, torfowisk bądź siedlisk 

łąkowych.   

Wraz z podaniem imienia i nazwiska w ofercie powinien znaleźć się opis kwalifikacji zawodowych, 

doświadczenia i wykształcenia osoby wskazanej jako prowadząca nadzór przyrodniczy, z którego 

wynikać będzie potwierdzenie posiadania takich umiejętności. 

c) Zamawiający dokona oceny spełniania powyższego warunku udziału w postępowaniu według 

metody „spełnia/nie spełnia". W celu wykazania ich spełniania przez wykonawcę zamawiający 

żąda złożenia:: 

- dla warunku ppkt 1 lit. a – wraz z ofertą wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń 

okresowych lub ciągłych również wykonywanych  głównych usług, w okresie ostatnich trzech 

lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
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krótszy - w tym okresie, potwierdzającego spełnianie warunku określonego w 

rozdziale V punkcie 1. podpunkcie 1. – złożonego w formie określonej w załączniku nr 2 do 

SIWZ; 

 - dokumentu potwierdzającego, że wskazane  w wykazie dostawy zostały wykonane 

lub są wykonywane należycie (referencje, protokoły odbioru potwierdzające, że 

praca została wykonana należycie itp). Zamawiający zaleca aby te dokumenty 

zawierały: datę realizacji usługi (początkową i końcową) oraz datę wystawienia 

dokumentu, 

 zakres prac, z którego będzie wynikać czy Oferent dysponuje odpowiednim 

doświadczeniem, 

 powierzchnie liczoną w hektarach, na której realizowany był zakres prac, 

 nazwę Zleceniodawcy (wystawcy dokumentu) wraz z adresem i numerem telefonu, 

 informację, czy usługa została zrealizowana w sposób należyty. 

- dla warunku ppkt 1 lit. b -  wykazu osób (złożonego w formie określonej w załączniku nr 6 do 

SIWZ), które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich 

kwalifikacji zawodowych i doświadczenia, które to będą musiały zostać potwierdzone, 

referencjami, protokołami odbioru itp. (doświadczenie). Wykonawca, którego oferta zostanie 

uznana za najkorzystniejszą (na podstawie kryteriów oceny ofert zawartych w pkt XIV SIWZ) 

zobowiązany będzie do przedstawienia ww. dokumentów przed zawarciem umowy. 

 

2. O niniejsze zamówienie nie mogą się ubiegać Wykonawcy, w stosunku do których zachodzą 

następujące przesłanki. 

 

1) Wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, 

jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat 

przed wszczęciem postępowania; 

2) otwarto ich likwidację lub ogłoszono ich upadłość, z wyjątkiem Wykonawców, którzy po 

ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli 

układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego; 

3) Zamawiający w stosunku do tych Wykonawców rozwiązał albo wypowiedział umowę albo odstąpił 

od umowy, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli 

rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed 

wszczęciem niniejszego postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co 

najmniej 5% wartości umowy; 

4) zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z 

wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie 

na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

5) są osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z 

postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących 

pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo 

przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 

majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej 

grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 



 

Strona 6 z 16 

 

6) są spółkami jawnymi, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo 

popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko 

prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo 

przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 

popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub 

przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie 

przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

7) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo 

popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko 

prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo 

przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 

popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub 

przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie 

przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

8) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie 

skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 

przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko 

środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub 

inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo 

skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 

popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

9) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za 

przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo 

przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, 

przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 

przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo 

skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 

popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

10) są osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub 

art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy 

cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 

poz. 769) – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia sie wyroku; 

11) są spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo-akcyjną lub osobą 

prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub 

urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym 

mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania 

pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – 

przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku. 

 

3. W celu potwierdzenia spełniania warunków Wykonawcy zobowiązani są złożyć oświadczenie o 

niepodleganiu wykluczeniu z postępowania z powodu zachodzenia przesłanek wskazanych powyżej 

w pkt V.2. - oświadczenie zawarte jest w załączniku nr 3. 

 

4. Podmioty prowadzące działalności gospodarczą, do oferty powinny dołączyć: 
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1) aktualny wypis z właściwego rejestru handlowego albo aktualny wydruk z systemu 

CEIDG wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (o ile 

dotyczy), 

2) w przypadku oferentów z siedzibą lub miejscem zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. a należy przedstawić równoważny dokument 

potwierdzający rejestrację firmy wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę wystawiony nie wcześniej 

niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (o ile dotyczy). 

 

VI. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.  
 

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni łącznie spełniać 
warunki udziału w postępowaniu, a dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków mogą 
dotyczyć tego z Wykonawców lub tych z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą 
spełnianie tego warunku i którzy będą odpowiedzialni za realizację zamówienia.  

2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni ustanowić 
Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w 
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Zaleca się aby Pełnomocnikiem był jeden z 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.  

3. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.  
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za 

najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy są zobowiązani przedstawić umowę regulującą 
współpracę tych Wykonawców, zawierającą w swojej treści co najmniej następujące postanowienia:  

1) zapis o wspólnej i solidarnej odpowiedzialności w zakresie realizowanego zamówienia;  
2) informację, że współpraca zawiązana zostaje na czas nie krótszy niż czas trwania umowy;  
3) wskazanie Pełnomocnika i jego umocowanie dotyczące zaciągania zobowiązań, przyjmowania 

płatności od Zamawiającego i przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu wszystkich 
Wykonawców razem i każdego z osobna;  

4) role i zadania każdego z Wykonawców w wykonywaniu umowy;  
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie są zobowiązani  każdy z osobna złożyć  

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 3) oraz dokumenty o których mowa w 
rozdziale  V ust. 4. 
 

VIa.      Poleganie na innych podmiotach 
 

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do 
wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów niezależnie od charakteru 
prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić 
Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w 
szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 

 

VII. Wymagania dotyczące wadium 

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 700,00 zł (siedemset złotych) 

2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku z następujących form:  

1)   pieniądzu; 
2)   poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z 

tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 
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3)   gwarancjach bankowych; 
4)   gwarancjach ubezpieczeniowych; 
5)   poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 

listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 
42, poz. 275, z późn. zm.). 

3. W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej należy dokonać przelewu na rachunek bankowy 

zamawiającego nr  18 2490 0005 0000 4530 1294 7512 w Alior Bank 

4. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wniesienia wadium w 

pieniądzu za moment wniesienia uznaje się moment uznania rachunku bankowego zamawiającego. 

5. W przypadku wniesienia wadium w formach określonych w punkcie 2. podpunktach 2-5: 

1) dokument wadialny powinien być złożony w oryginale, 
2) wadium musi zapewnić bezwarunkową nieodwołalną płatność przez poręczyciela/gwaranta 

kwoty wadium na żądanie zamawiającego w przypadku zajścia okoliczności o których mowa w 
pkt 10 i 11, 

3) wadium musi być zapewnione na cały okres związania ofertą, 
4) zalecamy dołączenie do oferty aktualnego na dzień sporządzenia dokumentu wadialnego 

dokumentu wykazującego umocowanie osób podpisanych na dokumencie wadialnym do 
działania w imieniu gwaranta/poręczyciela. 

6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 

najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została 

wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 11. 

7. Wykonawcy, którego oferta została uznana jako najkorzystniejszą, zamawiający zwraca wadium 

niezwłocznie po zawarciu umowy. 

8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy złożony przed upływem terminu 

składania ofert. 

9. Zamawiający zwraca wadium w takiej samej wysokości w jakiej zostało uiszczone.  

10. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o 

którym mowa w rozdziale VIII pkt 13, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w 

rozdziale V i VI lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego 

stronie. 

11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została 

wybrana: 

1) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 
2) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 

 

VIII.  Opis sposobu porozumiewania się z wykonawcami 

1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 

2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje w postępowaniu mogą być przekazywane 

pisemnie lub za pomocą poczty elektronicznej.  

3. Formy pisemnej wymaga złożenie oferty oraz jej uzupełnienia, a także inne czynności jeśli tak 

zastrzegł w danej sytuacji zamawiający. Formy pisemnej wymaga również zmiana i wycofanie oferty 

przed terminem składania ofert. 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.557967:part=a6(b)u5p2&full=1
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4. Przekazanie pism powinno się odbywać na adres:  

Towarzystwo Przyrodnicze ALAUDA 

ul. św. Katarzyny 5/3 

87-100 Toruń 

5. Przekazanie za pomocą poczty elektronicznej powinno się odbywać na adres:  

krzysztof.slebioda@alauda.org.pl 

6. Osobą upoważnioną do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami są Krzysztof Ślebioda i 

Przemysław Doboszewski. 

7. Zamawiający w okresie od ogłoszenia postępowania do składania wniosków będzie umieszczał na 

stronie internetowej (http://alauda.org.pl/) informacje związane z postępowaniem (np. „Pytania i 

odpowiedzi do SIWZ”, „Zmiany w SIWZ”, „Zawiadomienia”). 

8. Adres poczty elektronicznej użyty przez wykonawcę uważa się za adres poczty elektronicznej 

wykonawcy, chyba że wyraźnie odmiennie jest wskazane w treści pisma. 

9. Jeżeli zamawiający i wykonawcy przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za 

pomocą poczty elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich 

otrzymania. 

10. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający 

udzieli wyjaśnień niezwłocznie. Treść wniosku wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje 

wykonawcom, którym przekazał fizycznie SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz udostępnia na 

swojej stronie internetowej. Treść wniosku wraz z wyjaśnieniami nie będzie przekazywana 

wykonawcom, którzy samodzielnie pobrali elektroniczną wersję SIWZ. 

11. Zamawiający ma obowiązek udzielenia wyjaśnień jedynie w przypadku tych wniosków o wyjaśnienie, 

które wpłynęły do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa 

wyznaczonego terminu składania ofert. Po tym terminie zamawiający odpowie na prośby o 

wyjaśnienie SIWZ tylko w ramach swoich możliwości organizacyjnych. Przedłużenie terminu składania 

ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosków o wyjaśnienie. 

12. Przed upływem terminu składania ofert, w uzasadnionych przypadkach, zamawiający może zmienić 

treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ zamawiający przekazuje niezwłocznie wykonawcom, którym 

przekazał SIWZ oraz udostępnia na swojej stronie internetowej. 

13. Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez 

zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w rozdziale V i VI, lub którzy nie złożyli 

pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o 

których mowa w rozdziale V i VI, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich 

złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega 

odrzuceniu. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać 

spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane 

dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w 

dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 

14. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących 

oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w rozdziale V i VI. 
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15. Dla uzupełnienia bądź wyjaśnienia dokumentów i oświadczeń, o których mowa w pkt 

12 i 13 zamawiający wyznaczy stosowny termin, nie krótszy niż 48h, liczony od godziny wysłania 

wezwania za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

16. Brak otrzymania uzupełnienia dokumentów i oświadczeń, o których mowa w pkt 12, w wersji 

pisemnej (skan dokumentów niedopuszczalny) w wyznaczonym przez zamawiającego terminie 

spowoduje odrzucenie oferty oraz zatrzymanie wadium. Nie dojdzie do zatrzymania wadium w 

sytuacji gdy wykonawca udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 

 

IX. Sposób przygotowania oferty 

1. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

2. Oferta musi być złożona w formie pisemnej, zgodnie z wymaganiami opisanymi w SIWZ przy 
wykorzystaniu formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. 

3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim. Wymagane specyfikacją dokumenty i oświadczenia 
sporządzone w języku obcym powinny być złożone wraz z tłumaczeniem  na język polski. 

4. Oferta sporządzana przez wykonawcę powinna być podpisana przez osoby upoważnione do składania 
oświadczeń woli w imieniu wykonawcy. W przypadku, gdy upoważnienie to wynika z pełnomocnictwa 
należy dołączyć do oferty oryginał pełnomocnictwa lub kopię pełnomocnictwa poświadczoną za 
zgodność z oryginałem przez mocodawcę. 

5. Wszelkie podpisy składane na ofercie i załączonych dokumentach powinny być albo czytelne i 
zawierać imię i nazwisko osoby podpisującej, albo opatrzone imienną pieczątką. 

6. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oferta powinna być 
podpisana przez ustanowionego pełnomocnika lub wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających 
się o udzielenie zamówienia. 

7. Dokumenty i oświadczenia, wymagane na potwierdzenie spełniania warunków udziału w 
postępowaniu, Wykonawca składa w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z 
oryginałem przez osoby wskazane w punkcie 4. Wyjątkiem są oświadczenia Wykonawcy, pisemne 
zobowiązania innych podmiotów oraz pełnomocnictwa, które muszą być złożone w formie oryginału 
lub kopii poświadczonej notarialnie. 

8. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu 
wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi 
uzasadnione wątpliwości co do jej prawdziwości. 

9. Wszystkie kartki oferty powinny być trwale spięte, a strony ponumerowane. 

10. Wszystkie strony oferty powinny być parafowane przez osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania 
Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osób) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią 
dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty 
pełnomocnictwa. Strony zawierające informacje nie wymagane przez Zamawiającego (np.: prospekty 
reklamowe o firmie, jej działalności, itp.) nie muszą być numerowane i parafowane. 

11. Wszystkie miejsca, w których wykonawca naniósł poprawki powinny być parafowane przez osoby 
wskazane w punkcie 4. 

12. Wykonawca powinien umieścić ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami w jednym, 
nieprzejrzystym, zabezpieczonym w sposób trwały, zamkniętym opakowaniu zaadresowanym na 
adres zamawiającego:  

Towarzystwo Przyrodnicze ALAUDA 

ul. św. Katarzyny 5/3 

87-100 Toruń 
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i zawierającym oznaczenie: “Oferta na koszenie łąk z ostrożeniem polnym na terenie 

rezerwatu Bagno Głusza”. 

13. Jeżeli wykonawca zastrzega, że informacje objęte tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie mogą być udostępniane, informacje te należy 
odpowiednio oznaczyć napisem: “Informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa”. Informacje o 
zastrzeżeniu dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa należy podać również w 
formularzu oferty. 

14. Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to 
przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają formy pisemnej. 
Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam 
sposób co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta należy 
opatrzyć napisem odpowiednio “Zmiana” lub “Wycofanie”. 

15. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

 

X. Miejsce i termin złożenia oraz otwarcia ofert.  
 

1. Ofertę należy złożyć w formie papierowej w Biurze Projektu TP ALAUDA ul. św. Katarzyny 5/3, 87-100 
Toruń, w nieprzekraczalnym terminie: do dnia: 19-08-2014 do godz. 10:00  

2. Otwarcie ofert nastąpi w Biurze Projektu TP ALAUDA ul. św. Katarzyny 5/3, 87-100 Toruń:  
W dniu 19-08-2014 o godz. 10:30 

 

 

XI. Zasady rozpatrywania, oceny ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej  

1. Informacje dotyczące przebiegu sprawdzania, wyjaśnienia, oceny oraz porównywania ofert, nie 

zostaną ujawnione do momentu ogłoszenia nazwy wybranego oferenta (wyboru najkorzystniejszej 

oferty);  

2. Oferty są jawne od chwili ich otwarcia; nie będą ujawnione informacje stanowiące tajemnice 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli oferent 

zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione;  

3. Przed oceną ofert zamawiający sprawdzi formalną stronę uczestnictwa oferenta w postępowaniu i 

określi, czy każda z ofert spełnia wymagane warunki, czy została ona prawidłowo podpisana oraz czy 

jest zgodna z wymaganiami przedstawionymi w materiałach przetargowych;  

4. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:  

a) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,  

b) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji,  

c) zawiera rażąco niską cenę,  

d) oferent w terminie 2 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie 

omyłki rachunkowej,  

e) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 
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XII. Związanie ofertą.  

Wykonawca pozostanie związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

 

XIII. Opis sposobu obliczenia ceny, warunki rozliczenie oraz warunki zapłaty.  

1. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania 

niniejszej SIWZ wraz z załącznikami (treści umowy i opisu przedmiotu zamówienia). Oferta musi 

obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z 

obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. Wskazana cena brutto uwzględnia 

wszystkie koszty i składniki niezbędne do wykonania zamówienia, w tym podatek VAT (w przypadku 

Wykonawców prowadzących działalność gospodarczą) oraz koszty ubezpieczenia społecznego i 

zdrowotnego (w przypadku złożenia oferty przez osobę fizyczną nie będącą przedsiębiorcą). 

Zamawiający bowiem potrąci z każdego wynagrodzenia zaliczkę na podatek dochodowy od osób 

fizycznych oraz należne składki wynikające z ustawy o ubezpieczeniu społecznym (właściwe dla 

Zleceniodawcy i Wykonawcy, czyli tzw. „brutto z kosztami pracodawcy”) oraz z ustawy o 

powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, w przypadku zaistnienia prawnego obowiązku w tym 

zakresie. 

1a.  Wykonawca z zagranicy uprawniony jest do przedstawienia w formularzu oferty ceny 

netto. Jeżeli złożenie takiej oferty, prowadziłoby do powstania obowiązku podatkowego 

Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej 

oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek 

wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

2. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia:  

 

a) zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktury/rachunku wystawionej(go) przez 

Wykonawcę, w drodze przelewu bankowego, z terminem płatności do 30 dni od dnia 

otrzymania przez Zamawiającego zaliczki środków stanowiących dofinansowanie z U.E. na 

rachunek bankowy Wykonawcy. Zamawiający zapewnia sobie prawo do wydłużenia terminu 

płatności jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które Zamawiający zamierzał 

przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane lub 

zostaną przyznane z opóźnieniem,  

b) podstawą wystawienia faktury/rachunku będzie, przedstawiony Zamawiającemu do 

zatwierdzenia, protokół odbioru zrealizowanego w ramach niniejszego zamówienia opisanego 

w załączniku nr 4 (OPZ) do SIWZ.  

c) dniem zapłaty wynagrodzenia jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego, 

d) Wykonawca ma prawo do naliczania i egzekwowania ustawowych odsetek za każdy dzień 

zwłoki w terminowym uregulowaniu należności. 
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XIV. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie.  

1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium i jego 

znaczeniem:.  

Cena – 50% 

Doświadczenie – 50% 

 

2. Liczba punktów uzyskanych w kryterium cena będzie obliczana zgodnie z poniższym wzorem:  

 

Punkty wyliczone będą w oparciu o wzór matematyczny:  

S=C+J 

gdzie:  

S-suma uzyskanych punktów  

C-punkty za cenę (kryterium nr 1) 

J-punkty za doświadczenie, (kryterium nr 2) 

KRYTERIUM NR 1:  

   
gdzie:  

C_min- najniższa cena wg formularza oferty spośród wszystkich złożonych ofert  

C_oferty - zaoferowana cena według formularza danej oferty  

C-liczba punktów za cenę przyznanych danej ofercie  

KRYTERIUM NR 2:  

 

  
gdzie: 

P_oferty – ilość punktów przyznana oferentowi 

P_max – ilość punktów przyznana ofercie najwyżej ocenionej 

Gdzie: 

P_oferty = a  

gdzie: 

a – doświadczenie wykonawcy, 

 

 

3. Sposób przyznania punktów w kryterium doświadczenie: 

 

 Podkryterium Waga  

(maksymalna 

liczba 

punktów) 

a Wykonawca - doświadczenie w wykonywaniu 

zabiegów usuwania roślinności 

30 
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 ŁĄCZNIE 30 

4. W ramach podkryterium punkty (wartość punktowa oferty) przyznaje się w następujący sposób: 

a) Doświadczenie wykonawcy: 

 Wykonanie w okresie ostatnich 3 lat co najmniej 2 usług z zakresu usuwaniu roślinności części 

nadziemnych tj. koszenie łąk lub szuwarów  na terenach podmokłych tj. torfowiska lub zbiorniki 

wodne lub wilgotne łąki z powierzchni minimum 7 ha łącznie   – 10 pkt; 

 Wykonanie w okresie ostatnich 3 lat co najmniej 3 usług z zakresu usuwaniu roślinności części 

nadziemnych tj. koszenie łąk lub szuwarów na terenach podmokłych tj. torfowiska lub zbiorniki 

wodne lub wilgotne łąki z powierzchni minimum 14 ha łącznie  - 20 pkt 

 Wykonanie w okresie ostatnich 3 lat co najmniej 4 usług z zakresu usuwaniu roślinności części 

nadziemnych tj. koszenie łąk lub szuwarów na terenach podmokłych tj. torfowiska lub zbiorniki 

wodne lub wilgotne łąki z powierzchni minimum 21 ha łącznie  - 30 pkt 

Dla tego podkryterium maksymalnie można uzyskać 30 pkt 

 

 

 

5. Oferta spełniająca w najwyższym stopniu preferencje zamawiającego będzie punktem odniesienia przy 

ocenie pozostałych ofert w ramach danego kryterium. 

6. Ocena będzie dokonywana według skali punktowej, przy założeniu, że maksymalna łączna punktacja 

wynosi 100 punktów. 

7. Najkorzystniejszą jest oferta, której S jest największe.  

8. Uzyskana ocena  zostanie zaokrąglona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

9. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim 

wymaganiom ustawowym oraz przedstawionym w SIWZ  i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza 

w oparciu o podane kryterium wyboru. 

 

XV. Zasady rozpatrywania odwołań  

1. Odwołania od wyniku przetargu należy składać w siedzibie Zamawiającego w ciągu 3 dni od daty 

wysłania zawiadomienia o wyborze oferty; 

2. Zamawiający rozpatrzy odwołanie w ciągu 3 dni od daty wpłynięcia odwołania. 

3. Decyzja o rozpatrzeniu odwołania jest ostateczna. 

  

XVI. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze  

oferty, w celu zawarcia umowy  

1. Przed upływem okresu związania ofertą zamawiający za pośrednictwem poczty elektronicznej 

zawiadomi oferentów o wyborze najkorzystniejszej oferty. Informacja o wyborze zostanie również 

umieszczona na stronie internetowej zamawiającego. Informacja o wyborze będzie zawierać: 

a) nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, 

którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, 

siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także 

punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację 

b) informację o wykonawcach odrzuconych z postępowania, 
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c) informację o wykonawcach wykluczonych z postępowania o udzielenie 

zamówienia 

2. Zawiadomienie oferenta o wyborze jego oferty będzie jednocześnie zaproszeniem do zawarcia 

umowy;  

3. Umowa będzie podpisana przez zamawiającego i wybranego oferenta w terminie nie krótszym niż 3 

dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.  

4. Jeżeli oferent, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie, zamawiający 

może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez ponownego przeprowadzania 

procedury przetargowej. 

 

 

XVII. Podwykonawstwo.  

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę (o ile dotyczy) zamówienia, którego wykonanie zamierza 

powierzyć podwykonawcom. Wskazanie niniejszego nastąpi w załączniku nr 1 do SIWZ.  

 

XVIII. Finansowanie.  

Zamówienie finansowane jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Toruniu. 

Zamówienie związane jest z realizacją projektu pn. „Ochrona ptaków w rezerwatach i na obszarze Natura 

2000 w woj. kujawsko – pomorskim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i 

Środowisko oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

 

XIX. Unieważnienie postępowania i zmiana SIWZ.  

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w SIWZ oraz jednostronnego 

unieważnienia postępowania. Wykonawcom z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia. Poniżej 

przedstawiamy przykładowe przyczyny unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia: 

1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu 

2) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający 

zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę 

kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty; 

3) w przypadkach, o których mowa w rozdziale XIV pkt 3, zostały złożone oferty dodatkowe o takiej 

samej cenie; 

4) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie 

zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć; 

5) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie 

niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

6) Wniesienie uwag do dokumentacji przetargowej przez Instytucję wdrażającą projekt w ramach 

którego realizowany jest niniejsze postępowanie; 

 

2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadamia równocześnie 

wszystkich wykonawców, którzy: 

1) ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem 

terminu składania ofert, 

2) złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert 

- podając uzasadnienie faktyczne. 
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XX. Stosowanie przepisów.  

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ do niniejszego postępowania znajdują zastosowanie 

postanowienia: 

a)  art. 701-5 kodeksu cywilnego, 

b) odpowiednie zastosowanie postanowienia art. 9 ust. 3, art. 24 ust. 1 pkt 1a)-8), art. 24 ust. 2, art. 26 

ust. 2b, art. 26 ust. 3-4, art. 38 ust. 2-4, art. 82 ust.3, art. 84, art. 85 ust. 2-5, art. 86-90i art. 93 ust. 1 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 

113, ze zm.), 

c)  wytyczne POIS, 

d) regulaminy Zamawiającego. 

 

XXI. Zmiany umowy, SIWZ.  

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy jak również zmiany SIWZ.XXIII. Załączniki do IDW 

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy 
Załącznik nr 2 – wykaz usług – wzór 
Załącznik nr 3 – oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania 
Załącznik nr 4 - opis przedmiotu zamówienia  
Załącznik nr 5 – wzór umowy 
Załącznik nr 6 – wykaz osób 
 


