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Zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach projektu Programu Operacyjnego Infrastruktura 

i Środowisko na lata 2014-2020, nr. POIS.02.04.00-00-0006/17 pn. „FlorIntegral - zintegrowana ochrona in situ 

i ex situ rzadkich, zagrożonych i priorytetowych gatunków flory na terenie Polski” 

Działanie: 2.4 ochrona przyrody i edukacja ekologiczna 

Typ projektu: 2.4.1. ochrona in situ lub ex situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych 
Podtyp: Działania o charakterze dobrych praktyk, związane z ochroną zagrożonych gatunków i siedlisk 

przyrodniczych 

 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 
do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

 
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

 
o wartości zamówienia nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych  
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych  

(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) na: 
 

Usługi środowiska naturalnego - wsiedlenie roślin 
dzwonecznika wonnego oraz ich pielęgnacja realizowanego 

w ramach projektu POIIŚ 2014-2020 nr. POIS.02.04.00-00-
0006/17 pn. FlorIntegral – zintegrowana ochrona in situ i ex 
situ rzadkich, zagrożonych i priorytetowych gatunków flory 

na terenie Polski 
 

- Znak sprawy 11/ZP/2019FL   
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Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera: 
I. Nazwę oraz adres Zamawiającego; 
II. Tryb udzielenia zamówienia; 

III. Opis przedmiotu zamówienia; 
IV. Informacje dodatkowe; 
V. Termin wykonania zamówienia; 
VI. Warunki udziału w postępowaniu; 

VII. Podstawy wykluczenia Wykonawcy z postępowania; 
VIII. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw 
wykluczenia; 

IX. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 
przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 
porozumiewania się z Wykonawcami; 

X. Wymagania dotyczące wadium; 
XI. Termin związania ofertą; 

XII. Opis sposobu przygotowania ofert; 
XIII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert; 
XIV. Opis sposobu obliczenia ceny; 
XV. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz 

z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert; 
XVI. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w 

celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; 
XVII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 
XVIII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 

umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór 
umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w 
sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach; 

XIX. Podwykonawcy; 
XX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia. 
 
Załączniki do SIWZ: 
Załącznik nr 1   Opis przedmiotu zamówienia. 
Załącznik nr 2   Wzór formularza ofertowego. 
Załącznik nr 3   Wzór oświadczenia Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu 

z postępowania  
Załącznik nr 4  Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału 

w postępowaniu 
Załącznik nr 5  Wzór oświadczenia dotyczącego przynależności do grupy 

kapitałowej. 
Załącznik nr 6   Wzór umowy 
Załącznik nr 7  Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez 

Zamawiających w celu związanym z postępowaniem o udzielenie 
zamówienia publicznego 

Załącznik nr 8                   Wzór wykazu usług 
Załącznik nr 9 Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego  
Załącznik nr 10 Wzór wykazu osób 
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Rozdział I. 
Nazwa oraz adres Zamawiającego 

 
1. Informacje o Zamawiającym: 
Nazwa: Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny - Centrum Zachowania Różnorodności 
Biologicznej w Powsinie  
Adres: ul. Prawdziwka 2 
02-973 Warszawa 
Tel.: +48 22 754 26 10 
Pon.-Pt. godz. 7:30:15:30 
NIP: 5251575083  
REGON: 000325713 
Strona internetowa: www.ogrod-powsin.pl 
Ogłoszenia i komunikaty dotyczące zamówień publicznych znajdują się na stronie 
internetowej Zamawiającego pod adresem www.ogrod-powsin.pl  
2. Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami: 
Ze strony Zamawiającego osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest pan 
Maciej Jabłoński m.jablonski@obpan.pl  
 

Rozdział II. 
Tryb udzielenia zamówienia. 

1. Postępowanie o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego prowadzone jest 
w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn.zm.) 
zwanej dalej: „ustawą Pzp”. 

2. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz 
wywieszone w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego i umieszczone 
na stronie internetowej Zamawiającego: www.ogrod-powsin.pl 

3. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności: ustawie z dnia 
23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tekst jednolity (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 ze 
zm.), ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. 
U. z 2018 r., poz. 1986 z późn.zm.). 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, 
zwaną dalej „SIWZ” mają zastosowanie przepisy ww. ustawy Pzp. 

5. W postępowaniu stosuje się  rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w 
sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz.1126) oraz Rozporządzenie 
Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16 października 2018 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać Zamawiający od 
Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2018 r. poz.1993) 
 

 
Rozdział III. 

Opis przedmiotu zamówienia. 
 

1. Przedmiotem zamówienia są Usługi środowiska naturalnego - wsiedlenie roślin 
dzwonecznika wonnego oraz ich pielęgnacja realizowanego w ramach projektu pn. 
FlorIntegral - zintegrowana ochrona in situ i ex situ rzadkich, zagrożonych i priorytetowych 
gatunków flory na terenie Polski, finansowane ze środków Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (nr umowy POIS.02.04.00-00-0006/17) 

http://www.ogrod-powsin.pl/
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2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz szczegółowe warunki i zasady realizacji 
zamówienia określone są w: Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 
do SIWZ i we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ. 

3. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku 
Zamówień (CPV): 

Kod główny: 77000000-0 Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne  
i pszczelarskie 
Kody dodatkowe:  
77300000-3 - Usługi ogrodnicze 
 

4. Zgodnie z dyspozycją art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia 
przez Wykonawcę lub Podwykonawcę  na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 
22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (t. j. Dz.U. z 2018 r. poz. 917, ze 
zm.) osób wykonujących oczyszczenie terenu sadzenia roślin, sadzenie roślin, 
podlewanie roślin, usuwanie chwastów i obcych gatunków roślin. 

5. W okresie  realizacji przedmiotu zamówienia  osoby te  powinny być zatrudnione przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę  na okres nie krótszy niż czas niezbędny do wykonania 
danych czynności. Powyższy wymóg nie dotyczy składających ofertę osób fizycznych 
prowadzących działalność gospodarczą w zakresie w jakim będą wykonywać osobiście 
ww. czynności oraz wspólników spółek osobowych, którzy będą osobiście wykonywać te 
czynności na rzecz spółki.  

6. W  trakcie  realizacji  zamówienia  Zamawiający  uprawniony  jest  do  wykonywania  
czynności  kontrolnych wobec Wykonawcy  odnośnie  spełniania  przez Wykonawcę  lub 
Podwykonawcę  wymogu  zatrudnienia  na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących wskazane powyżej  czynności. Zamawiający uprawniony jest w 
szczególności do:  

1) żądania złożenia oświadczeń w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i 
dokonywania ich oceny,  

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 
wymogów,  

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.  
7. W  trakcie  realizacji  zamówienia  na  każde  wezwanie  Zamawiającego  w 

wyznaczonym  w  tym  wezwaniu terminie  Wykonawca  przedłoży  Zamawiającemu  
oświadczenie o spełnieniu wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wymagane czynności w trakcie 
realizacji zamówienia. 

8. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę  osób  wykonujących  wskazane  powyżej czynności  
Zamawiający  przewiduje  sankcję  w  postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary 
umownej w wysokości określonej w  umowie. Niezłożenie  przez  Wykonawcę  w  
wyznaczonym  przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego 
oświadczeń w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako  
niespełnienie  przez  Wykonawcę  lub  Podwykonawcę  wymogu  zatrudnienia  na  
podstawie  umowy  o pracę osób wykonujących wskazane powyżej  czynności.   

9. W  przypadku  uzasadnionych  wątpliwości  co  do  przestrzegania  prawa  pracy  przez  
Wykonawcę  lub Podwykonawcę,  Zamawiający  może  zwrócić  się  o  przeprowadzenie  
kontroli  przez  Państwową  Inspekcję Pracy. 

 
 
 



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia                                                                                                11/ZP/2019FL  
Usługi środowiska naturalnego - wsiedlenie roślin dzwonecznika wonnego oraz ich pielęgnacja realizowanego w ramach 
projektu POIIŚ 2014-2020 nr. POIS.02.04.00-00-0006/17 pn. FlorIntegral – zintegrowana ochrona in situ i ex situ rzadkich, 
zagrożonych i priorytetowych gatunków flory na terenie Polski, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (nr umowy POIS.02.04.00-00-0006/17) 

 

Strona 5 z 54 

 

Rozdział IV. 
Informacje dodatkowe. 

1.   Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.   
2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
4. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 
5. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. Rozliczenia pomiędzy 

Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN. W przypadku podania wartości 
w walutach obcych Zamawiający dokona ich przeliczenia na PLN zgodnie ze średnim 
kursem walut ogłoszonym przez NBP na dzień ogłoszenia postępowania. 

6. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 
7. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 
8. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.  
9. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę 

kluczowych części zamówienia, zgodnie z art. 36a ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp. 
10. Powołując się na art. 24aa. ustawy Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a 

następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako 
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w 
postępowaniu.   

11. Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla 
Wykonawców o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy. 

12. Zamówienie jest współfinansowane ze środków UE.  Zamawiający na podstawie art. 93 
ust. 1a ustawy Pzp może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli 
środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej,   które Zamawiający zamierzał 
przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane. 

13. Jeżeli  gdziekolwiek w SIWZ lub w załącznikach Zamawiający  wskazał  znak  towarowy,  
patent, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, normy, europejskie oceny 
techniczne, aprobaty, specyfikacje techniczne lub systemy referencji technicznych  
Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym pod warunkiem, że  
będą  one o nie gorszych  właściwościach i jakości.  
 

Rozdział V. 
Termin wykonania zamówienia 

 
1. Całość zamówienia zostanie wykonana do dnia 16 listopada 2020 r. 
 

Rozdział VI. 
Warunki udziału w postępowaniu 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają 
wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 - 23 oraz spełniają 
warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp, dotyczące: 

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 
obowiązek ich posiadania wynika z odrębnych przepisów - Zamawiający nie 
wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie; 

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego 
warunku w tym zakresie; 

3) zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający uzna, iż warunek został 
spełniony, w przypadku wykazania się przez Wykonawcę, że:  

 

a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie lub 
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wykonuje, w ramach jednej lub kilku umów, co najmniej jedną usługę o 
wartości nie mniejszej niż 20000 zł brutto (dwadzieścia tysięcy złotych brutto), 
obejmującą swoim zakresem poprawę stanu leśnego siedliska przyrodniczego 
lub poprawę stanu dowolnego, prawnie chronionego gatunku rośliny. 

b) dysponuje lub będzie dysponował na czas realizacji zamówienia, co najmniej: 
 

b1) jedną osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika, posiadającą, co 
najmniej wykształcenie wyższe I stopnia, na kierunku ogrodnictwo lub 
leśnictwo.  
Dopuszcza się równoważny tytuł zawodowy, uzyskany w innym kraju niż 
Rzeczpospolita Polska. 

 
b2) trzema osobami, z których każda wykonała usługi obejmujące działania 

ogrodnicze lub leśne przez okres, co najmniej 12 miesięcy, w ciągu 
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert. Za działania 
ogrodnicze lub leśne należy rozumieć wykonywanie, co najmniej dwóch 
czynności spośród wymienionych: usuwanie niepożądanych składników 
runa lub podrostu, uprawienie gleby polegające co najmniej na  
przekopaniu, lub spulchnieniu lub nawożeniu, wykonanie sadzenia, 
podlewanie roślin, pielenie. 

 
Doświadczenie może być uzyskane na podstawie jednej lub kilku umów, 
w przypadku realizacji usługi na podstawie kilku umów okres 
wykonywania sumuje się odpowiednio. 
W przypadku, jeśli jedna osoba spełnia równocześnie warunki b1) i b2), 
jej kwalifikacje uwzględnia się w ocenie zdolności zawodowej Wykonawcy 
w odniesieniu do obu warunków spełnianych przez tę osobę 

 

2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego 
części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, 
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych  

3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi 
udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi 
zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych 
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji 
zamówienia, z którego będzie wynikać: 
a)  jaki jest zakres dostępnych zasobów innego podmiotu,  
b) sposób wykorzystania tych zasobów przy wykonywaniu zamówienia  
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia 
d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do 
warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych 
lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 
 

4. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności 
techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania 
warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu 
podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 ustawy Pzp.  

5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli 
podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 
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6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, o którym mowa w ust.2 nie 
potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub 
zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby 
Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym 
podmiotem lub podmiotami lub zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej 
części zamówienia, jeżeli wykaże wymagane zdolności techniczne lub zawodowe . 

7. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na 
podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych przez Wykonawcę.   Nie złożenie 
oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków, skutkuje 
wykluczeniem Wykonawcy z udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 
ustawy Pzp. 

8. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, warunek 
określony w ust.1 pkt 3 lit. a i b  - winien spełniać jeden Wykonawca lub wszyscy 
Wykonawcy wspólnie 

 
Rozdział VII. 

Podstawy wykluczenia Wykonawcy z postępowania 
1. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi 

którakolwiek z przesłanek wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 
ustawy Pzp. Zamawiający nie przewiduje wykluczenia Wykonawcy na podstawie  art. 24 
ust. 5   

2. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z postanowieniami art. 24 ust. 7 ustawy 
Pzp. 

3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-
20 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są 
wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie 
szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie 
pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu 
faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków 
technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania 
dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu 
postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec 
Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem 
sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym 
wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 

4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę 
i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody 
przedstawione na podstawie Rozdziału VII ust. 3. 

5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, brak podstaw do 
wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 ustawy powinien zachodzić 
względem każdego z Wykonawców oddzielnie. 

6. W przypadku podmiotów trzecich, na zasobach którego polega Wykonawca, 
Zamawiający zbada czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o 
których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 ustawy Pzp.   

 
  

 
 

Rozdział VIII. 
Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu  

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, spełniania przez 
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oferowaną dostawę wymagań określonych przez Zamawiającego oraz braku podstaw 
wykluczenia 

1. Wykonawca składa wraz z ofertą aktualne na dzień składania oferty oświadczenia 
w zakresie wskazanym w Załączniku nr 3 i 4 do SIWZ. Informacje zawarte w 
oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega 
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

2. Oświadczenia, o których mowa w ust. 1 składane są w oryginale lub kopii poświadczonej 
za zgodność z oryginałem.  

3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie 
o niepodleganiu wykluczenia składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o zamówienie. 

4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
wymagane jest ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

5. 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, zamieszcza informacje o tych 
podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w Rozdziale VIII ust. 1 SIWZ.  

6. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta 
została najwyżej oceniona, do złożenia w terminie nie krótszym niż 5 dni, aktualnych 
na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających 
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp:  

1) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w 
postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda: 

a) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 
również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania 
ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, 
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały 
wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te  usługi zostały wykonane 
lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje 
bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były 
wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a 
jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym  charakterze  Wykonawca  nie jest  w 
stanie  uzyskać  tych dokumentów – oświadczenie  Wykonawcy; w przypadku 
świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne 
dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wzór stanowi 
Załącznik nr 8 do SIWZ 

b) wykazu osób,  skierowanych  przez  wykonawcę  do  realizacji  zamówienia  
publicznego,  w szczególności  odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę 
jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich 
kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do 
wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie 
czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór stanowi 
Załącznik nr 10 do SIWZ. 

 
7. Dokumenty o których mowa w Rozdziale VIII ust. 6 SIWZ muszą być złożone w formie 

oryginałów lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.   
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8. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o 
której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o 
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa 
w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, którego wzór stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ, w celu 
wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których 
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, 
Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie 
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  

9. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie 
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym 
mowa w Rozdziale VIII ust. 8 SIWZ składa każdy z Wykonawców. 

10. Jeżeli Wykonawca nie złoży  oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust.1 ustawy Pzp, 
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 
ust. 1 ustawy Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia 
postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą 
wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, 
uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie 
wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia 
wyjaśnień, oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby 
unieważnienie postępowania. 

11. W zakresie nieuregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia 
Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może 
żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126) oraz Rozporządzenie Ministra 
Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16 października 2018 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać Zamawiający od 
Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2018 r. poz.1993) 

 
 

Rozdział IX. 
Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 
porozumiewania się z Wykonawcami. 

1. Z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie dla których ustawodawca przewidział 
wyłącznie formę pisemną, wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
informacje pomiędzy Zamawiającym oraz Wykonawcami będą przekazywane: 
a) pisemnie na adres  

Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny –  
Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie 
ul. Prawdziwka 2, 02-973 Warszawa, 
lub 

b) przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 
2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 123). 
Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami: w sprawach 
przedmiotu zamówienia i w sprawach procedury przetargowej pan Maciej Jabłoński 
m.jablonski@obpan.pl lub ob.sekr@obpan.pl - Zamawiający pracuje w dni robocze 
w godzinach 7:30-15:30. 

2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca będą przekazywać oświadczenia, wnioski, 
zawiadomienia oraz informacje drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej 
niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania. W przypadku niepotwierdzenia przez 
Wykonawcę faktu otrzymania przekazanych przez Zamawiającego zawiadomień, 
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oświadczeń wniosków lub informacji, Zamawiający uzna, że dotarły one do Wykonawcy 
w dniu i godzinie ich nadania i były czytelne. 

3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Jeżeli 
wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca 
dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert, Zamawiający udzieli wyjaśnień 
niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. 
Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa 
powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo 
pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie 
internetowej, na której udostępniono SIWZ. 

4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści SIWZ będzie zamieszczana na stronie 
internetowej, na której udostępniono SIWZ. 

5. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych 
odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze 
oświadczenie Zamawiającego. 

6. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu: 
1) okoliczności wynikających z niewłaściwego zabezpieczenia lub opisania przez 
Wykonawcę koperty, w której znajduje się składana przez niego oferta lub zmiana oferty; 
2) okoliczności wynikających z niewłaściwego zabezpieczenia przez Wykonawcę 
informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 
3) nieotrzymania przez Wykonawcę informacji związanych z prowadzonym 
postępowaniem w przypadku wskazania przez Wykonawcę w ofercie błędnego adresu, 
numeru telefonu, faxu, adresu e-mail lub numeru sprawy. 

7. We wszelkiej korespondencji dotyczącej niniejszego postępowania zaleca się wskazywać 
na znak sprawy postępowania nadany przez Zamawiającego lub nazwę zamówienia 
nadaną przez Zamawiającego. 

8. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców. 
 

Rozdział X. 
Wymagania dotyczące wadium. 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 
 

Rozdział XI. 
Termin związania ofertą. 

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. 
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
3. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia 

umowy, samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, z tym, że Zamawiający może 
tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do 
Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie 
dłuższy jednak niż 60 dni. 

  
 

Rozdział XII. 
Opis sposobu przygotowania ofert. 

1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 
1) wypełniony formularz ofertowy, sporządzony wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 

2 do SIWZ, 
2) oświadczenia wskazane w Rozdziale VIII ust. 1 - Załącznik nr 3 i nr 4 do SIWZ, 
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3) pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z 
której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być 
ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być 
załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii; 

4) pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeżeli oferta nie została podpisana zgodnie z 
zasadą reprezentacji (np. w  Krajowym Rejestrze Sądowym lub Centralnej Ewidencji 
i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, złożone w formie 
oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie; 

5) zobowiązanie lub inny dokument podmiotu trzeciego, jeśli Wykonawca polega na 
zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego (jeśli dotyczy) - Załącznik nr 9 do SIWZ, 

6) uzasadnienie Wykonawcy, że informacje wskazane w ofercie, stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
(jeśli dotyczy).  

 
2. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, 

z zastrzeżeniem art. 93 ust.4 ustawy Pzp. 
3. Oferta powinna zostać przygotowana zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ, w języku 

polskim i w formie pisemnej. 
4. Ofertę należy złożyć w zaklejonym, nienaruszonym opakowaniu w siedzibie 

Zamawiającego: Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny – Centrum Zachowania 
Różnorodności Biologicznej w Powsinie ul. Prawdziwka 2, 02-973 Warszawa  w 
godzinach 8:00-15:00 w terminie do dnia 23 kwietnia 2019 r. do godziny 10:00. W 
przypadku przesłania oferty pocztą, kurierem lub innym sposobem - decyduje data i 
godzina wpływu do siedziby (sekretariatu) Zamawiającego. 

5. Opakowanie (koperta) z ofertą powinno być oznakowane w poniższy sposób:  
opis zawartości koperty: „Usługi środowiska naturalnego - wsiedlenie roślin 
dzwonecznika wonnego oraz ich pielęgnacja realizowanego w ramach projektu POIIŚ 
2014-2020 nr. POIS.02.04.00-00-0006/17 pn. FlorIntegral - zintegrowana ochrona in situ 
i ex situ rzadkich, zagrożonych i priorytetowych gatunków flory na terenie Polski, 
finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 
2014-2020 (nr umowy POIS.02.04.00-00-0006/17)” - znak sprawy nr 11/ZP/2019FL nie 
otwierać przed ……………………./2019 r. przed godz. …”, 
UWAGA: Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za otwarcie oferty przed terminem 
w przypadku nieprawidłowego oznaczenia koperty. 

6. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 
pkt 3 ustawy Pzp, zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp). Wszelkie 
niejasności i wątpliwości dotyczące treści zapisów SIWZ należy wyjaśnić z 
Zamawiającym przed terminem składania ofert, w trybie przewidzianym w Rozdziale IX 
SIWZ. Przepisy ustawy Pzp nie przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia, 
w tym zapisów projektu umowy, po terminie otwarcia ofert. 

7. Oferta musi być podpisana zgodnie z art. 78 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks 
cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.), czyli musi być opatrzona własnoręcznym 
podpisem Wykonawcy lub osoby przez niego upoważnionej. Podpis musi być czytelny, 
pozwalający na identyfikację osoby podpisującej ofertę. Obok złożonego nieczytelnego 
podpisu powinna być przystawiona pieczątka zawierająca imię i nazwisko osoby 
podpisującej ofertę. W sytuacji, gdy Wykonawca nie posiada pieczątki imiennej, 
powinien na dokumentach złożyć własnoręczny podpis, z którego jednoznacznie wynika 
brzmienie nazwiska umożliwiające identyfikację osoby składającej podpis. 

8. Wskazane jest, aby wszystkie zapisane, zadrukowane strony oferty były kolejno 
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ponumerowane, złączone w sposób uniemożliwiający jej dekompletację. 
9. Ofertę należy sporządzić w języku polskim na maszynie do pisania, komputerze lub inną 

trwałą i czytelną techniką biurową. 
10. Wszelkie poprawki, zmiany lub wykreślenia w tekście oferty muszą być parafowane i 

datowane przez osobę upoważnioną do podpisywania oferty. 
11. Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez osobę/osoby uprawnione 

do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy – zgodnie z 
wpisem do właściwego rejestru. 

12. Jeżeli upoważnienie do podpisywania oferty, oświadczeń, reprezentowania 
Wykonawcy/Wykonawców w postępowaniu wynika z pełnomocnictwa - winno być ono 
udzielone (podpisane) przez osobę /osoby uprawnione zgodnie z wpisem do właściwego 
rejestru, oraz dołączone do oferty. Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału 
lub kopii potwierdzonej notarialnie. 

13. Zapis ustępu poprzedzającego stosuje się odpowiednio do dalszych pełnomocnictw. 
14. Wymagane w SIWZ dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz 

z tłumaczeniem na język polski. 
15. Jeżeli według Wykonawcy oferta będzie zawierała informacje stanowiące tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 
1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 419 z późn. zm.) 
powinny zostać umieszczone w odrębnej,  kopercie wewnątrz oferty, opisanej: 
„Informacje będące tajemnicą przedsiębiorstwa” oraz wskazać numery stron 
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca w treści oferty, powinien 
umieścić, we właściwym dla zastrzeżonego dokumentu miejscu, informację, że jest on 
zastrzeżony oraz wykazać, że zastrzeżony dokument stanowi tajemnicę 
przedsiębiorstwa (art. 8 ust. 3 ustawy Pzp). Stosownie do powyższego, jeśli Wykonawca 
nie dopełni ww. obowiązków wynikających z ustawy, Zamawiający będzie miał podstawę 
do uznania, że zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa jest bezskuteczne i w związku z 
tym potraktuje daną informację, jako niepodlegającą ochronie i niestanowiącą tajemnicy 
przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

16. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu 
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne 
i skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) 
ich odtajnieniem. 

17. Zaleca się opracowanie pierwszych stron oferty wg wzoru Załącznika nr 2 (Formularz 
ofertowy) załączonego do SIWZ. Niezastosowanie wzoru określonego w Załączniku 
nr 2 do SIWZ (Formularz ofertowy) nie spowoduje jej odrzucenia. Jednakże 
Zamawiający wymaga, żeby w złożonej ofercie znalazły się wszystkie oświadczenia i 
informacje zawarte we wzorze oferty. 

18. Zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca może przed upływem terminu do 
składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. O wprowadzeniu zmian lub zamiarze 
wycofania oferty przed ostatecznym terminem składania ofert należy pisemnie 
zawiadomić Zamawiającego. 

19. Zmiany do oferty należy umieścić w oddzielnej, zaklejonej i nienaruszonej kopercie 
z dopiskiem „ZMIANA OFERTY” lub „WYCOFANIE OFERTY”. Na kopercie musi 
znajdować się nazwa Wykonawcy, dokładny adres i numer telefonu Wykonawcy 
(dopuszcza się odcisk pieczęci) oraz oznaczenie postępowania. 

20. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian w ofercie po upływie 
ostatecznego terminu składania ofert. 

21. Zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp Wykonawca składając ofertę, informuje 
Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego 
obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa 
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lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez 
kwoty podatku. 

 
Rozdział XIII. 

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 
1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Prawdziwka 2 w 

Sekretariacie w budynku „Gronówek” 
2. Termin składania ofert - 23/04/2019 r. do godz. 10:00 
3. Oferty złożone po tym terminie zostaną niezwłocznie zwrócone. 
4. Miejsce otwarcia ofert - w siedzibie Zamawiającego - w Warszawie przy ul. Prawdziwka 

2 w Sali Konferencyjnej w budynku „Przyszklarniowym” 
5. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu, w którym upływa termin składania ofert  o godz. 

10:30 
6. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za pozostawienie oferty w innym 

pomieszczeniu niż wskazane w ust. 1 jako miejsce składania ofert. 
7. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.  
8. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina 

wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy 
kurierską. 

9. Otwarcie ofert jest jawne. 
10. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 

ustawy 
11. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronach www.ogrod-powsin.pl 

informacje dotyczące: 
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 
2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, 
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 

zawartych w ofertach. 
 
 

Rozdział XIV. 
Opis sposobu obliczenia ceny. 

1. Wykonawca w formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ poda cenę 
całkowitą oferty brutto, która stanowi wartość zamówienia brutto. 

2. Cena oferty brutto zawiera stawkę podatku VAT, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 
2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r., poz. 2174 ze zm.). 

3. W cenie brutto oferty należy uwzględnić wartość wszystkich elementów zamówienia 
potrzebnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia, a także wszelkie inne koszty 
niezbędne do należytego zrealizowania zamówienia, z uwzględnieniem wszystkich 
obowiązujących podatków. 

4. Ewentualne rabaty, upusty muszą być wliczone w cenę oferty. 
5. Zamawiający wymaga, aby wszystkie ceny były podane z zaokrągleniem do dwóch miejsc 

po przecinku zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania tj.: 
a) ułamek kończący się cyfrą od 1 do 4 zaokrąglić należy w dół, 
b) ułamek kończący się cyfrą od 5 do 9 zaokrąglić należy w górę. 

6. Cenę oferty należy podać w polskich złotych, Zamawiający nie dopuszcza rozliczania się 
z Wykonawcą w innej walucie niż PLN. 

7. Ocenie podlegać będzie cena brutto oferty za realizację zamówienia wskazana przez 
Wykonawcę w formularzu ofertowym. 
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8. W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną podaną przez Wykonawcę w ofercie wyrażoną 
słownie oraz cyfrowo za prawidłową Zamawiający uzna wartość (cenę) wyrażoną słownie 
z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 ustawy Pzp. 

9. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku 
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu 
oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, 
który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając 
ofertę, ma obowiązek poinformować Zamawiającego, czy wybór Jego 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. 

10. W sposobie obliczania ceny Wykonawca winien uwzględnić zasady płatności wskazane 
w § 3 ust. 1-9 Umowy stanowiącej Załącznik nr 6 do SIWZ. 

 
 

Rozdział XV. 
Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z 

podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 
1. W przedmiotowym postępowaniu przy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający 

będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami: 

KRYTERIUM WAGA 

[%] 

LICZBA 

PUNKTÓW 

SPOSÓB OCENY 

1) Cena  (C) 60% 60 (Cena najtańszej oferty/Cena 

badanej oferty) x60 

2) Doświadczenie 

osób wyznaczonych 

do realizacji 

zamówienia (D) 

40% 40 1. Wykonawca skieruje do 
realizacji zamówienia, co 
najmniej 1 osobę, która 
wykonała, co najmniej jedną 
usługę obejmującą sadzenie 
i/lub działania pielęgnacyjne 
dzwonecznika wonnego – 10 
punktów. Brak takiej osoby – 0 
punktów.  

2. Wykonawca skieruje do 
realizacji zamówienia, co 
najmniej 1 osobę, która w ciągu 
ostatnich pięciu lat przed 
upływem terminu składania ofert 
wykonała usługi obejmujące 
działania ogrodnicze lub leśne 
przez: 
a) okres, co najmniej 18 

miesięcy - 10 punktów; 

b) okres, co najmniej 24 

miesięcy - 20 punktów; 

c) okres, co najmniej 30 
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miesięcy - 30 punktów; 

Za działania ogrodnicze lub leśne 

należy rozumieć wykonywanie, co 

najmniej dwóch czynności spośród 

wymienionych: usuwanie 

niepożądanych składników runa lub 

podrostu, uprawienie gleby 

polegające co najmniej na  

przekopaniu, lub spulchnieniu lub 

nawożeniu, wykonanie sadzenia, 

podlewanie roślin, pielenie. 

Doświadczenie może być uzyskane 

na podstawie jednej lub kilku umów, 

w przypadku realizacji usługi na 

podstawie kilku umów okres 

wykonywania sumuje się 

odpowiednio.  

Osoba, o której mowa w tym 

punkcie, może być osobą, o której 

mowa w Rozdz. VI ust. 1 pkt 3) b) 

b2 warunków udziału w 

postępowaniu. 

Razem 100% 100 pkt Xxxxx 

 
 
 
 
2. W ramach kryterium nr 1 (C) – oferta zostanie oceniona na podstawie podanej przez 

Wykonawcę w ofercie ceny brutto za wykonanie zamówienia podanej w Formularzu 
oferty. Ocena punktowa w ramach kryterium ceny zostanie dokonana zgodnie ze wzorem: 

 
Cmin 

C = ----------------- x 60 pkt, 
Cbad 

gdzie: 
Cmin – oznacza najniższą zaproponowaną cenę z podatkiem VAT, 
Cbad – oznacza cenę zaproponowaną w badanej ofercie, 
C – liczbę punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium cena. 
 
3. W ramach kryterium  nr 2 – (D) 
 
Zgodnie z zasadą oceny ofert wskazaną w tabeli dla tego kryterium. Doświadczenie zdobyte 
w ramach kilku umów podlega sumowaniu.   
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Maksymalna ilość punktów do uzyskania w kryterium to 40 pkt.  
 

 
4. Ocena punktowa oferty.  

 
1) Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę Wykonawcy, jeśli Wykonawca ten nie 

będzie podlegać wykluczeniu a jego oferta nie będzie podlegać odrzuceniu, który 
otrzyma największą liczbę punków obliczoną  zgodnie ze wzorem: 

 
P = C+D 
gdzie:  
P – łączna liczba  punktów dla ocenianej oferty 
C – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium C 

     D – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium  D 
 

2) Wybór oferty najkorzystniejszej. 
Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która przy uwzględnieniu powyższych 
kryteriów i ich wag otrzyma najwyższą punktację obliczoną jako suma punktów 
otrzymanych za poszczególne kryteria oceny ofert. 

5. Jeżeli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub 
więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, 
Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone 
oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli oferty, do 
złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, 
składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen lub kosztów wyższych niż 
zaoferowane w złożonych ofertach. 

  
Rozdział XVI. 

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

1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu zostaną powiadomieni o jego wynikach. 
2. Po zatwierdzeniu wyboru najkorzystniejszej oferty informacja o wyborze zostanie 

umieszczona na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Zamawiającego. 
3. Zamawiający przystąpi do zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą w trybie art. 94 ust. 

1 pkt 2 lub ust. 2 ustawy Pzp, z uwzględnieniem zapisów art. 139 ustawy Pzp. 
4. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia, Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie 
zamówienia publicznego przedstawienia umowy regulującej współpracę tych 
Wykonawców.  

 
Rozdział XVII. 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 

Rozdział XVIII. 
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 

umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, 
jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie 

zamówienia publicznego na takich warunkach. 
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1. Umowa zostanie podpisana zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym Załącznik nr 6 do 
niniejszej SIWZ. 

2. Istotne zmiany umowy wymagają formy pisemnej, w postaci aneksu, pod rygorem 
nieważności i zostały przewidziane w Załączniku nr 6. do SIWZ. 

3. Zmiany umowy, o których mowa w ust. 2 muszą być dokonywane z zachowaniem 
przepisu art. 140 ust. 3 ustawy Pzp, stanowiącego że umowa podlega unieważnieniu w 
części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ, z 
uwzględnieniem art. 144 ustawy Pzp. 

 
Rozdział XIX. 

Podwykonawcy 
 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy. 
2. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza realizować przedmiot zamówienia z udziałem 

Podwykonawców Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części 
zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania przez 
Wykonawcę firm Podwykonawców (o ile są znani). 

3. Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z 
odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia. 

 
 

Rozdział XX. 
Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia. 
1. Środki ochrony prawnej zostały określone w Dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony 

prawnej przysługują Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w 
uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku 
naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.  

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której 
mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. 

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności 
Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania 
czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp 

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, 
której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie 
zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne 
uzasadniające wniesienie odwołania. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

1) określenia warunków udziału w postępowaniu; 
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 
3) odrzucenia oferty odwołującego; 
4) opisu przedmiotu zamówienia; 
5) wyboru najkorzystniejszej oferty 

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w 
postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do 
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed 
upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią 
odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii 
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nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej. 

7. Odwołanie wnosi się w terminie w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności 
Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w 
sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 10 dni – 
jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 

8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania 
odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 

9. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca 
zamieszkania Zamawiającego. 

10. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia 
orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.  

11. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z 
dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 2188 ze zm.) jest 
równoznaczne z jej wniesieniem. 

12. Prezes Krajowej Izby Odwoławczej przekazuje skargę wraz z aktami postępowania 
odwoławczego właściwemu sądowi w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. 

13. W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skargę może wnieść także Prezes 
Urzędu. Prezes Urzędu może także przystąpić do toczącego się postępowania.  
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Załącznik nr 1 do SIWZ 

Opis przedmiotu zamówienia 
  
 
Przedmiotem zamówienia są  Usługi środowiska naturalnego - wsiedlenie roślin 

dzwonecznika wonnego oraz ich pielęgnacja realizowanego w ramach projektu pn. 

FlorIntegral - zintegrowana ochrona in situ i ex situ rzadkich, zagrożonych i priorytetowych 

gatunków flory na terenie Polski, finansowane ze środków Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (nr umowy POIS.02.04.00-00-0006/17)  

1. Przygotowanie miejsca sadzenia roślin dzwonecznika wonnego poddawanego restytucji 

na terenie obszaru Natura 2000 Puszcza Kampinoska na 4 stanowiskach w 5 

lokalizacjach: 

1) Stanowisko „Cyganka” w pobliżu obszaru ochrony ścisłej „Cyganka”, obręb ochronny 

Laski, oddział 229 

2) Stanowisko „Dembowskie Góry” w pobliżu obszaru ochrony ścisłej „Krzywa Góra”, 

obręb ochronny Kromnów, oddział 192 

3) Stanowisko  „Zdrojowa Góra” w pobliżu obszaru ochrony ścisłej „Cyganka”, obręb 

ochrony Laski, oddział 149  

4) Stanowiska „Lipków 1” i „Lipków 2” w pobliżu miejscowości Lipków – obręb ochronny 

Laski, oddziały 225 (Lipków 1) i 223A (Lipków 2) 

polegające na oczyszczeniu terenu sadzenia  roślin w 6 kępach na powierzchni po około 

6m2 każda i przygotowaniu gleby dla każdej z tych kęp na powierzchni po około 2m2 na 

każdym z 5 miejsc wymienionych w punkcie 1 zgodnie z zapisami instrukcją  wsiedlania i 

pielęgnacji roślin dzwonecznika wonnego poddawanego restytucji (zał.  1)  

2. Wykonanie wsiedlenia przez posadzenie roślin dzwonecznika wonnego na odpowiednio 

przygotowane miejsce restytucji z doniczek torfowych z roślinami (dostarczonych przez 

Zamawiającego), w formie 6 kęp na każdym z 5 miejsc restytucji w 2 partiach po około 

łącznie 500 doniczek w każdym roku, w okresie wiosennym 15 maja – 30 czerwca  w 

roku 2019 i 2020, zgodnie z instrukcją wsiedlania i pielęgnacji roślin dzwonecznika 

wonnego poddawanego restytucji  (zał. 1).  

3. Wykonywanie stałych zabiegów pielęgnacyjnych roślin i siedlisk poddawanych restytucji 

zgodnie z pkt. 1 od momentu wsiedlenia roślin do końca okresu umowy, tj. 16 listopada 

2020 r., polegających na:  

 podlewaniu roślin po posadzeniu i w okresach tego wymagających 

 usuwaniu chwastów i obcych gatunków roślin w miejscach wsiedlania i ich 

najbliższym otoczeniu, tj. około 1 m wokół każdej kępy dzwonecznika wonnego 

poddawanego restytucji. 
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Załącznik nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia 

Instrukcja wsiedlania i pielęgnacji roślin dzwonecznika wonnego poddawanego 

restytucji na stanowiska na obszarze Natura 2000 Puszcza Kampinoska 

 

1. Przygotowanie miejsc wsiedlania.  

Przed posadzeniem roślin na każdym z 5 stanowisk restytucji należy przygotować teren, 

tj. wyznaczyć po 6 miejsc na lokalizację kęp dzwonecznika wonnego wraz z 1m strefą 

ochronną wokół kępy, w obu latach 2019 i 2020, o powierzchni około 6m2 przez usunięcie 

roślin obcych lub chwastów, usunięcie ściółki lub darni, a następnie przekopanie gleby po 

około 2 m2 dla każdej kępy na głębokość około 20 cm i wymieszanie spulchnionej gleby z 

odkwaszonym torfem (po około 100 l na każdą kępę) jako miejsca bezpośredniego 

sadzenia roślin.  

 

2.  Wsiedlanie roślin. 

 

a) W tak przygotowanych miejscach należy sadzić rośliny w doniczkach torfowych 

bezpośrednio do gleby po około 16-17 doniczek z 3 roślinami dla każdej kępy w 

rozstawie 40 cm pomiędzy doniczkami. Doniczki z roślinami dzwonecznika wonnego 

zostaną dostarczone w skrzynkach plastikowych przez Zamawiającego. 

 

b) Miejsce sadzenia należy oznaczyć wbitym w podłoże palikiem wraz z tabliczką z 

nazwą stanowiska i numerem kępy. 

 

c) Po sadzeniu rośliny należy obficie podlać. 

 

d) Proces wsiedlania należy wykonać dwukrotnie w okresie wiosennym pomiędzy 15 

maja a 30 czerwca w latach 2019 i 2020 w zależności od warunków pogodowych. 

 

3. Pielęgnacja roślin poddanych restytucji: 

 

a) W okresie małych opadów deszczu, a szczególnie suszy, roślin należy  odpowiednio 

podlewać wodą bez przelewania roślin. 

b) W czasie wzrostu i rozwoju roślin należy wykonywać zabiegi systematycznego 

odchwaszczania i usuwania obcych roślin w miejscach sadzenia i ich sąsiedztwie w 

obrębie około 1 m od każdej kępy. Szczególna uwagę należy zwrócić na pojawianie 

się odrostów jeżyn, a także okazów pokrzywy i paproci orlica.  

 

4. Informowanie o planowanych pracach i o stanie wsiedlonych roślin. 

a) W okresie 2 tygodni przed planowanym wsiedlaniem roślin należy powiadomić 

Zamawiającego o terminie i miejscu wykonywania usługi.   Prace przy wykonywaniu 

procesu wsiedlania roslin powinny  być nadzorowane przez specjalistę ds. restytucji 
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działającego na zlecenie Zamawiającego oraz przez przedstawicieli Dyrekcji 

Kampinoskiego Parku Narodowego  i jego służb. 

 

O wszelkich niekorzystnych zjawiskach dotyczących wsiedlonych roślin i ich siedlisk, w tym 

uszkodzeniach przez zwierzynę, choroby lub szkodniki oraz widocznym   ograniczeniu 

wzrostu i rozwoju należy niezwłocznie informować specjalistę ds. restytucji dzwonecznika 

wonnego działającego na zlecenie Zamawiającego. 
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Załącznik nr 2 do SIWZ 

WZÓR FORMULARZA OFERTOWEGO 
 
 

................................ 
     miejscowość, data 

 
Oferta 

dla 
  

 PAN Ogrodu Botanicznego – Centrum Zachowania  

Różnorodności Biologicznej w Powsinie 

ul. Prawdziwka 2, 02-973 Warszawa 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

na Usługi środowiska naturalnego - wsiedlenie roślin dzwonecznika wonnego oraz ich 

pielęgnacja realizowanego w ramach projektu POIIŚ 2014-2020 nr. POIS.02.04.00-00-

0006/17 pn. FlorIntegral - zintegrowana ochrona in situ i ex situ rzadkich, zagrożonych i 

priorytetowych gatunków flory na terenie Polski, finansowanego ze środków Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (nr POIS.02.04.00-00-0006/17). 

Znak sprawy 11/ZP/2019FL   

 

WYKONAWCA 

Nazwa 

 

Adres 

 

Forma organizacyjno-prawna 

 

NIP 

 

REGON 
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Nr telefonu 

 

Adres e-mail 

 

Nr konta bankowego 

                                    

Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy/-ów 

 

Rodzaj upoważnienia do reprezentowania Wykonawcy/-ów  

 

Wzór podpisu i parafy osoby/osób podpisującej ofertę (Wykonawcy lub uprawnionego do 
reprezentacji Wykonawcy): 

Czytelnie imię i nazwisko Podpis 

  

W przypadku wyboru naszej oferty, umowa z naszej strony zostanie podpisana przez: 

Czytelnie imię i nazwisko Podpis 

  

 

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym składamy niniejszą ofertę 
w postępowaniu   o udzielenie zamówienia publicznego - Znak sprawy nr 11/ZP/2019FL 
 oferując wykonanie przedmiotu zamówienia za łączną CENĘ OFERTOWĄ: 
  
 
CENA OFERTY BRUTTO………………………………………………………zł 
(słownie ……………………………………………………………………..……............................zł), 
 
w tym wartość podatku VAT: ………….. (słownie …………………..……............................zł) 

 
CENA OFERTY NETTO………………………………………………………zł  
(słownie ……………………………………………………………………..……............................zł), 
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1. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i 
uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami 
postępowania. 

2. AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego we wzorze Umowy.  
3. UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia, tj. przez okres 30 dni uwzględniając, że termin składania ofert jest 
pierwszym dniem biegu terminu. 

4. OŚWIADCZAMY, że akceptujemy bez zastrzeżeń wzór umowy załączony do Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia, proponowane warunki płatności szczegółowo opisane 
we wzorze umowy (§3 ust 1-9 Umowy) i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej 
oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą i na warunkach określonych we 
wzorze umowy do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego. 

5. Strony oferty od….. do ….. stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j. Dz. U. 2018 
r., poz. 419 ze zm.). Zastrzegamy, że nie mogą być one udostępnione oraz 
wykazujemy1, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.2. 

6. OŚWIADCZAMY, że:  

 Zamówienie zamierzamy wykonać samodzielnie lub 

 Zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części zamówienia niżej 

wymienionym Podwykonawcom3 ( o ile są znani) 

L.
p. 

Nazwa/zakres części 
zamówienia powierzona 

Podwykonawcy 

Nazwa 
Podwykonawcy 

Określenie części zamówienia 
powierzonej do wykonania 
Podwykonawcy (% lub zł) 

    

7. Informacje niezbędne do oceny w ramach kryteriów oceny ofert: 
 

1) Oświadczam(y), że Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia co najmniej 1 

osobę, która wykonała, co najmniej jedną usługę obejmującą sadzenie i/lub działania 

pielęgnacyjne dzwonecznika wonnego 
 

L.p. 
Imię i Nazwisko Opis usługi 

   

 
Zdonie z SIWZ jeżeli Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia, co najmniej 1 osobę, która wykonała, co najmniej jedną usługę obejmującą 

sadzenie i/lub działania pielęgnacyjne dzwonecznika wonnego otrzyma 10 punktów. Brak takiej osoby – 0 punktów. 

 

                                                           
1
 (…) jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione oraz wykazał, 

iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa(…). 

2
 Wypełnić, gdy dotyczy. 

3
 niepotrzebne skreślić, a wymagane informacje uzupełnić, jeśli dotyczy, jeśli są znani Podwykonawcy 
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2) Oświadczamy(y), że Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia, co najmniej 1 

osobę, która w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert 

wykonała usługi obejmujące działania ogrodnicze lub leśne: 

 

L.
p. 

Imię i Nazwisko Okres 
Opis usługi 

    

 

Zgodnie z SIWZ, jeżeli Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia, co najmniej 1 osobę, która w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem 

terminu składania ofert wykonała usługi obejmujące działania ogrodnicze lub leśne przez: 

a) okres, co najmniej 18 miesięcy – otrzyma 10 punktów; 

b) okres, co najmniej 24 miesięcy – otrzyma 20 punktów; 

c) okres, co najmniej 30 miesięcy – otrzyma 30 punktów; 

Za działania ogrodnicze lub leśne należy rozumieć wykonywanie, co najmniej dwóch czynności spośród wymienionych: usuwanie niepożądanych 

składników runa lub podrostu, uprawienie gleby polegające co najmniej na  przekopaniu, lub spulchnieniu lub nawożeniu, wykonanie sadzenia, 

podlewanie roślin, pielenie. 

Doświadczenie może być uzyskane na podstawie jednej lub kilku umów, w przypadku realizacji usługi na podstawie kilku umów okres 

wykonywania sumuje się odpowiednio.  

Osoba, o której mowa w tym punkcie, może być osobą, o której mowa w Rozdz. VI ust. 1 pkt 3) b) b2 warunków udziału w postępowaniu. 

8. Oświadczamy, że jesteśmy mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem (właściwe 
zaznaczyć): 

 Tak 

 Nie 
Zgodnie z zaleceniem Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącym definicji 

mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, 

s. 36): 

Mikroprzedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób  

i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR. 

Małe przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób  

i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR. 

Średnie przedsiębiorstwa to przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami 

ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny 

obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 

milionów EUR. 

9. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 
RODO- rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, 
str. 1).  wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 
pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 
postępowaniu.* 

10) Oferta została złożona na …….   i kolejno ponumerowanych stronach. 
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………………………………………………………. 

1) ………………………………………………………………………………………. 
( oświadczenie  - wg wzoru załącznika nr 3 do SIWZ) 

2) …………………………………………………………………………………………. 
( oświadczenie  - wg wzoru załącznika nr 4 do SIWZ) 

 

  

3) …………………………………………………………………………………………  
(inne niezbędne dokumenty np. pełnomocnictwo, zobowiązanie podmiotu trzeciego) 

 
 

……………….............................................................. 
(data, imię i nazwisko oraz podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) 

* W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub 

zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści 

oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 
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Załącznik nr 3 do SIWZ  

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

miejscowość, data 

 
Nazwa: Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny-CZRB w Powsinie 
Adres:  ul. Prawdziwka 2, 02-973 Warszawa  
Strona internetowa: www.ogrod-powsin.pl 

Wykonawca: 
 
 
…………………………………… 
(pełna nazwa/firma, adres, w 
zależności od podmiotu: 
NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 
reprezentowany przez: 
 
 
…………………………………… 
(imię, nazwisko, stanowisko / 
podstawa do reprezentacji) 
 

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

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), 
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Usługi środowiska 

naturalnego - wsiedlenie roślin dzwonecznika wonnego oraz ich pielęgnacja realizowanego 
w ramach projektu POIIŚ 2014-2020 nr. POIS.02.04.00-00-0006/17 pn. FlorIntegral – 
zintegrowana ochrona in situ i ex situ rzadkich, zagrożonych i priorytetowych gatunków flory 
na terenie Polski, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i 
Środowisko na lata 2014-2020 (nr umowy POIS.02.04.00-00-0006/17)”. - Znak sprawy nr 
11/ZP/2019FL  
 oświadczam co następuje: 
 
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 
pkt 12-22 ustawy Pzp. 

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

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

………………………………………… 
(podpis) 

 
 

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

………………………………………… 
(podpis) 

  
 

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

…………………………………………(podpis) 
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Załącznik nr 4 do SIWZ  

 
Nazwa: Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny-CZRB w Powsinie 
Adres:  ul. Prawdziwka 2, 02-973 Warszawa Strona internetowa: 
www.ogrod-powsin.pl 

 
Wykonawca: 
…………………………………… 
(pełna nazwa/firma, adres, w 
zależności od podmiotu: 
NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 
 
reprezentowany przez: 
…………………………………… 
(imię, nazwisko, stanowisko/ 
podstawa do reprezentacji) 

 

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

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

 
 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: Usługi środowiska 
naturalnego - wsiedlenie roślin dzwonecznika wonnego oraz ich pielęgnacja realizowanego 
w ramach projektu POIIŚ 2014-2020 nr. POIS.02.04.00-00-0006/17 pn. FlorIntegral – 
zintegrowana ochrona in situ i ex situ rzadkich, zagrożonych i priorytetowych gatunków flory 
na terenie Polski, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i 
Środowisko na lata 2014-2020 (nr umowy POIS.02.04.00-00-0006/17) - Znak sprawy nr 
11/ZP/2019FL  
oświadczam co następuje: 
 
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 
 
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego 
w  Rozdziale VI ust. 1 pkt 3 lit. a, b SIWZ   
 
 
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  
 
       ………………………………………… 

(podpis) 
 
 
 

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:  
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
określonych przez Zamawiającego w 
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………………………………………………………...…………………………….. (wskazać 
dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w 
postępowaniu), polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:  
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
..………………………………………………………………………………………………………….
…….……..w następującym zakresie: ………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………
………….(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).  
 
 
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  
 
       ………………………………………… 

(podpis) 
 

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

(podpis)
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Dokument składany w terminie 3 dni od daty zamieszczenia informacji z otwarcia ofert  

Załącznik nr 5 do SIWZ 

Nazwa: Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny –  
Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie 

 Adres: ul. Prawdziwka 2, 02-973 Warszawa  
  

  
 

Wykonawca: 
…………………………………… 
(pełna nazwa/firma, adres, w 
zależności od podmiotu: 
NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 
 
reprezentowany przez: 
…………………………………… 
…………………………………… 
(imię, nazwisko, stanowisko/ podstawa do 
reprezentacji) 

 
OŚWIADCZENIE 

DOTYCZĄCE PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ 
 
W związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia publicznego pn „Usługi środowiska naturalnego 
- wsiedlenie roślin dzwonecznika wonnego oraz ich pielęgnacja realizowanego w ramach projektu 
POIIŚ 2014-2020 nr. POIS.02.04.00-00-0006/17 pn. FlorIntegral – zintegrowana ochrona in situ i ex 
situ rzadkich, zagrożonych i priorytetowych gatunków flory na terenie Polski, finansowanego ze 
środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (nr umowy 
POIS.02.04.00-00-0006/17)”  - Znak sprawy nr 11/ZP/2019FL 

oświadczamy, że: 
a) należę/my do tej samej grupy kapitałowej (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów (t. j. Dz.U. 2019 r., poz. 369), wraz z następującymi Wykonawcami, 
którzy złożyli odrębne oferty:

*
 

1) ………………………………………………………………...…………………………… 
2) …………………………………………………………………………………………...… 
3) ……………………………………………………………………………………………… 

b) nie należę/my do grupy kapitałowej, wraz z innymi Wykonawcami, którzy złoży odrębne oferty
4*

 

 
Uwaga: w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć, wraz z 
oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do 
zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 
 

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

data                   imię i nazwisko                      podpis Wykonawcy lub  
                   osoby upoważnionej 

 

 

                                                           
4
 Niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 6 do SIWZ wzór umowy 

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ 

WZÓR UMOWY 

UMOWA Nr …………………../2019 

 

zawarta w dniu …………. 2019 r. w Warszawie pomiędzy: 
 
Polską Akademią Nauk Ogród Botaniczny - Centrum Zachowania Różnorodności 
Biologicznej w Powsinie, ul. Prawdziwka 2, 02-973 Warszawa, NIP: 5251575083, REGON: 
000325713 
reprezentowaną przez:   
zwaną dalej „Zamawiającym” 
a  
  
reprezentowaną przez:  
[•] – [•], zwaną dalej „Wykonawcą”,  
  
 
Zamawiający i Wykonawca zwani są dalej łącznie „Stronami”, każda osobno zaś „Stroną”. 
  
W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. 
zm.), zwanej dalej: „Pzp”, zawarta została umowa (zwana dalej: „Umową”) o następującej 
treści: 
 

§ 1. 
1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie usługi środowiska naturalnego - wsiedlenie roślin 

dzwonecznika wonnego oraz ich pielęgnacja realizowanego w ramach projektu POIIŚ 
2014-2020 nr. POIS.02.04.00-00-0006/17 pn. „FlorIntegral – zintegrowana ochrona in 
situ i ex situ rzadkich, zagrożonych i priorytetowych gatunków flory na terenie Polski”, 
(zwanego dalej: Projektem), zgodnie z:  

1) Opisem Przedmiotu Zamówienia – stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy,  
2) Ofertą Wykonawcy – której kopia stanowi Załącznik nr 2 do Umowy, 
3) Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) – której kopia stanowi 

Załącznik nr 3 do Umowy, 
4) Zasadami oznakowania materiałów związanych z wykonaniem zlecenia – 

stanowiącymi Załącznik nr 4 do Umowy. 
 

§ 2. 
1. Przedmiot Umowy obejmuje następujące Zadania: 

1) Zadanie nr 1 – zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Umowy – przygotowanie miejsc 
nasadzeń – z terminem wykonania od dnia podpisania Umowy do dnia 30 maja 2019 
roku; 

2) Zadanie nr 2a – zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Umowy – nasadzenia w 2019 roku, z 
terminem wykonania od dnia podpisania Umowy do dnia 30 czerwca 2019 roku; 

3) Zadanie nr 3a – zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Umowy – prace pielęgnacyjne w 
2019 roku z terminem wykonania od dnia podpisania Umowy do dnia do 15 listopada 
2019 roku; 
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4) Zadanie nr 2b – zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Umowy – nasadzenia w 2020 roku – 
z terminem wykonania od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 16 listopada 2020 roku; 

5) Zadanie nr 3b – zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Umowy – prace pielęgnacyjne w roku 
2020 – z terminem wykonania od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 16 listopada 
2020 roku; 

2. Zasady nadzoru nad realizacją przedmiotu Umowy: 
1) Zamawiający wyznaczy podmiot którego zadaniem będzie nadzór i monitoring 

przyrodniczy nad realizacją przedmiotu Umowy, zwany dalej: Przedstawicielem 
Zamawiającego. 

2) Przedstawicielem Zamawiającego będzie podmiot wyłoniony przez Zamawiającego w 
drodze oddzielnego zamówienia. 

3) Kierownik Projektu wskaże Wykonawcy niezbędne dane Przedstawiciela 
Zamawiającego, w tym także ewentualnego zastępstwa; 

3. Obowiązki Wykonawcy w zakresie harmonogramu prac: 
1) W terminie 1 tygodnia od podpisania Umowy Wykonawca zobowiązany jest 

przedstawić Zamawiającemu do akceptacji ramowy harmonogram prac (dalej: 
harmonogram) na okres do 30 czerwca 2019 r. Harmonogram musi zawierać 
planowane daty i lokalizacje wszystkich prac terenowych przewidzianych do realizacji 
w zakresie Zadania 1 i Zadania 2a. Harmonogram musi uwzględniać rozeznane 
przez Wykonawcę uwarunkowania terenowe, a także musi być też zgodny z 
terminami wskazanymi w Załączniku nr 1 do Umowy. Harmonogram winien zostać 
zaakceptowany przez Zamawiającego, w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
Zamawiający jest uprawniony do wskazania Wykonawcy zmian w harmonogramie, a 
Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w harmonogramie wskazane zmiany. 

2) W terminie do dnia 15 marca 2020 roku Wykonawca zobowiązany jest przedstawić 
Zamawiającemu do akceptacji ramowy harmonogram prac (dalej: harmonogram) na 
okres od 21 marca 2020 roku do 30 czerwca 2020 roku. Harmonogram musi 
zawierać planowane daty i lokalizacje wszystkich prac terenowych przewidzianych do 
realizacji w zakresie Zadania nr 2b oraz wszystkich prac w ramach Zadania nr 3b 
przewidzianych do realizacji w tym okresie. Harmonogram musi wynikać z 
uwarunkowań terenowych i innych bieżących realiów, a także musi być też zgodny z 
terminami wskazanymi w Załączniku nr 1 do Umowy.  Harmonogram winien zostać 
zaakceptowany przez Zamawiającego, w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
Zamawiający jest uprawniony do wskazania Wykonawcy zmian w harmonogramie, a 
Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w harmonogramie wskazane zmiany. 

4. Zasady realizacji prac: 
1) Wszystkie prace muszą być realizowane pod nadzorem przyrodniczym prowadzonym 

przez Przedstawiciela Zamawiającego.  
2) Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo uzgodnić z Przedstawicielem 

Zamawiającego datę i miejsce realizacji prac z odpowiednim wyprzedzeniem i w 
oparciu o harmonogram, o którym mowa w ust 3 powyżej. 

3) Wszystkie prace muszą być na bieżąco dokumentowane przez Wykonawcę w 
dziennikach prac (formularzach) wskazanych przez Zamawiającego.  

4) Wykonawca zobowiązany jest udostępniać dzienniki prac do wglądu na każde 
żądanie Zamawiającego lub Przedstawiciela Zamawiającego. Na żądanie 
Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest udostępniać dzienniki prac do wglądu 
także innym osobom. 

5) Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego skutecznego poinformowania 
Przedstawiciela Zamawiającego o dacie i miejscu planowanych prac, z 
wyprzedzeniem, co najmniej 7- dniowym. W szczególności Wykonawca zobowiązany 
jest do informowania Przedstawiciela Zamawiającego o przewidywanych 
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odstępstwach od terminów wskazanych w harmonogramie, o którym mowa w ust 3 
powyżej. 

6) Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego wykonywania wpisów do dokumentacji w 
postaci dziennych kart nadzoru przyrodniczego, prowadzonej przez Przedstawiciela 
Wykonawcy. Karty te są właściwą formą dokumentowania ewentualnych rozbieżności 
a także kontrowersji, co do oceny przyrodniczego kontekstu prac między Wykonawcą 
i Przedstawicielem Zamawiającego. O ewentualnych rozbieżnościach a także 
kontrowersjach Przedstawiciel Zamawiającego zobowiązany jest niezwłocznie 
poinformować Zamawiającego, którego decyzja będzie wiążąca zarówno dla 
Wykonawcy jak i Przedstawiciela Zamawiającego.  

7) Wykonawca zobowiązany jest podporządkowywać się wszystkim zaleceniom ze 
strony Przedstawiciela Zamawiającego (w tym zapisanym w dziennej karcie nadzoru 
przyrodniczego), z zastrzeżeniem, że swoje ewentualne zastrzeżenia i inne uwagi 
Wykonawca dokumentuje w dziennej karcie nadzoru przyrodniczego.   

5. Obowiązek w zakresie informacji o postępie prac: 
1) W terminie 7 dni od zakończenia realizacji Zadania nr 2a Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu informację o zakończeniu prac, asygnowaną przez Przedstawiciela 
Zamawiającego; 

2) W terminie 7 dni od zakończenia realizacji Zadania nr 1 oraz po zakończeniu Zadania 
2a Wykonawca przekazuje Zamawiającemu raporty o postępie prac, asygnowane 
przez Przedstawiciela Zamawiającego. Raport winien stanowić dokument tekstowy o 
objętości co najmniej 2000 znaków, oraz zawierać informację m.in. o ewentualnych 
napotkanych trudnościach w realizacji prac i sposobie ich przezwyciężenia. W 
raportach z realizacji Zadania nr 1 i Zadania nr 2a Wykonawca zobowiązany jest 
uwzględnić postępy prac w zakresie Zadania nr 3a.   

3) W terminie 7 dni od zakończenia realizacji Zadania nr 2b Wykonawca przekaże 
Zamawiającemu raport o postępie prac, asygnowany przez Przedstawiciela 
Zamawiającego. Raport winien stanowić dokument tekstowy o objętości, co najmniej 
2000 znaków, oraz zawierać informację m.in. o ewentualnych napotkanych 
trudnościach w realizacji prac i sposobie ich przezwyciężenia. W raportach z realizacji 
Zadania nr 2b Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić postępy prac w zakresie 
Zadania nr 3b. 

6. Zasady odbioru: 
1) Strony przeprowadzą dwa odbiory prac, pierwszy obemujący Zadanie nr 1, Zadanie 

nr 2a i Zadanie nr 3a, w terminie do 20 listopada 2019 roku, i drugi obejmujący 
Zadanie nr 2b i Zadanie nr 3b w terminie 20 listopada 2020 roku. Drugi odbiór będzie 
jednocześnie odbiorem końcowym wykonania przedmiotu Umowy. 

2) Wykonawca zobowiązany jest do złoszenia gotowości odbioru, w terminie do 13 
listopada 2019 roku w zakresie pierwszego odbioru oraz w terminie do 13 listopada 
2020 roku w zakresie drugiego odbioru. 

3) Do zgłoszenia o gotowości każdego odbioru Wykonawca zobowiązany jest załączyć, 
następujące dokumenty z asygnatą Przedstawiciela Zamawiającego: 

1. pisemne oświadczenie Wykonawcy o sfinalizowaniu całości zaplanowanych prac  
we wszystkich lokalizacjach, 

2. komplet dzienników prac dla całości zadań realizowanych w danym roku. 
5. Do potwierdzenia wykonania prac, niezbędne jest sporządzenie i podpisanie przez 

Zamawiającego protokołu odbioru – bez zastrzeżeń. 
6. Do każdego odbioru ze strony Zamawiającego, upoważniona jest komisja działająca pod 

przewodnictwem Kierownika Projektu lub innej osoby wyznaczonej przez Kierownika 
Projektu. 
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7. W przypadku stwierdzenia wad, Zamawiający może odmówić odebrania prac 
wykonanych wadliwie. Po upływie terminu wykonania, Zamawiający może:  

a. naliczyć Wykonawcy karę umowną, zgodnie z § 6 Umowy; albo  
b. wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin na wykonanie prac w sposób wolny od 

wad, a po jego bezskutecznym upływie odstąpić od Umowy;   
i w każdym z przypadków wskazanych w pkt a. i b. powyżej zastępczo powierzyć 
wykonanie prac wykonanych wadliwie w ramach Wykonania Zastępczego na koszt i 
ryzyko Wykonawcy. 

 
§ 3. 

1. Za wykonanie Umowy Strony ustalają łączne wynagrodzenie brutto w wysokości  
………………… zł, słownie (……………………..).  

2. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w §3 ust. 1 zostanie zrealizowana w 
następujący sposób:  

1) Kwota ………………………….….……………. zł brutto, słownie 
(…………………………………….………….), co stanowi 50% wartości 
wynagrodzenia, w terminie do dnia 31 grudnia 2019 roku; 

2) Kwota ………………………….….……………. zł brutto, słownie 
(…………………………………….………….), co stanowi 50% wartości 
wynagrodzenia, w terminie do dnia 31 grudnia 2020 roku; 

2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w formie przelewu na rachunek bankowy wskazany 
przez Wykonawcę, w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez 
Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury/rachunku wraz z właściwym 
protokołem odbioru bez zastrzeżeń.  

3. Za dzień zapłaty Strony ustalają dzień wydania dyspozycji przelewu z rachunku 
bankowego Zamawiającego. 

4. Na fakturze / rachunku należy umieścić dokładny opis usługi zgodny z Umową. 
5. Zamawiający nie udziela żadnych zaliczek na poczet wykonywanych prac. 
6. Podstawą wystawienia faktury/rachunku jest podpisany bez zastrzeżeń przez 

Zamawiającego protokół odbioru.  
7. Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią żadnych praw wynikających z 

Umowy. 
8. Dla obliczenia wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z §3 ust 2 (wskazanych wartości 

procentowych) nastąpi zaokrąglenie wartości do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z 
matematycznymi zasadami zaokrąglania tj.: 

1) ułamek kończący się cyfrą od 1 do 4 zaokrąglony zostanie w dół, 
2) ułamek kończący się cyfrą od 5 do 9 zaokrąglony zostanie w górę. 

W przypadku braku możliwości obliczenia wskazanej wartości procentowej z uwagi na 
wcześniej zastosowaną zasadę zaokrąglania, w drugiej kwocie płatności wartość 
wynagrodzenia (§ 3 ust. 2 pkt. 2), stanowi różnica pomiędzy całym wynagrodzeniem, 
o którym mowa w §3 ust 1, a ustaloną zgodnie z matematycznymi zasadami 
zaokrąglania,  wartością wynagrodzenia, o którym mowa w §3 ust. 2 pkt. 1. 

9. Wykonawca poniesie wszelkie koszty realizacji przedmiotu Umowy, z zastrzeżeniem 
sytuacji, gdy w Umowie (w tym w SIWZ) wyraźnie wskazano odmiennie. 

 
§ 4. 

1. Wykonawca zobowiązany jest do współpracy z Zamawiającym, w szczególności do 
niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących 
mieć wpływ na prawidłowość lub terminowość wykonania przedmiotu Umowy, w tym, w 
terminie wskazanym przez Zamawiającego, udzielania wyjaśnień dotyczących sposobu 
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realizacji przedmiotu Umowy oraz informacji dotyczących postępu w realizacji 
przedmiotu Umowy. 

2. Czynności kontrolne prowadzone poza siedzibą Zamawiającego wykonywane będą 
przez Zamawiającego. Zamawiającego jest uprawniony wstrzymać realizację przedmiotu 
Umowy, jeżeli Wykonawca narusza postanowienia Umowy. 

3. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie Umowy przez osoby wskazane 
w Załączniku do Formularza ofertowego (wykaz osób), posiadające odpowiednie 
kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie. 

4. Zmiana osób wskazanych w ust. 3 powyżej jest dopuszczalna pod warunkiem, że osoby 
spełniają warunki udziału dotyczące osób wskazanych w SIWZ, oraz posiadają nie 
gorsze kwalifikacje i doświadczenie niż osoby wskazane w ofercie do przetargu (za które 
Wykonawca uzyskał punkty w ramach kryteriów oceny ofert). Powyższa zmiana nie 
stanowi zmiany Umowy, a dla skuteczności wymaga uprzedniej akceptacji 
Zamawiającego, wyrażonej w formie pisemnej. Warunkiem wyrażenia zgody przez 
Zamawiającego jest złożenie przez Wykonawcę wniosku wraz z wyjaśnieniem przyczyn 
zmiany (w formie: pisemnej lub drogą elektroniczną) oraz wykazanie, że nowe 
proponowane osoby (osoba) spełniają wymagania określone powyżej. Zmiana osób z 
zachowaniem procedury określonej powyżej, nie wymaga formy aneksu. 

5. Wykonawca jest uprawniony do realizacji przedmiotu Umowy przy pomocy 
Podwykonawców. Realizacja przedmiotu Umowy przy pomocy Podwykonawcy wymaga 
uzyskania uprzedniej zgody Zamawiającego. Występując o wyrażenie zgody na 
powierzenie realizacji przedmiotu Umowy przy pomocy Podwykonawcy Wykonawca 
wskaże osobę Podwykonawcy oraz szczegółowo określi zakres prac, jaki zamierza 
powierzyć temu Podwykonawcy. Zamawiający jest uprawniony przed wyrażeniem zgody 
żądać od Wykonawcy przedłożenia informacji lub dokumentów dotyczących: 

1) zdolności technicznej do wykonania planowanego do powierzenia Podwykonawcy 
zakresu rzeczowego, 

2) dysponowania personelem umożliwiającym Podwykonawcy realizację planowanego 
do powierzenia  zakresu rzeczowego, 

6. Jeżeli zmiana Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 
powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy PZP, w celu 
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 
1b ustawy PZP, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany 
inny Podwykonawca spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie 
Postępowania. 

7. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian części przedmiotu Umowy, które 
Wykonawca przewidział do realizacji za pomocą Podwykonawców na inne części 
przedmiotu Umowy, w tym również na części, których Wykonawca nie wskazał w 
złożonej przez siebie ofercie. Zmiana nie może pociągnąć za sobą zmiany terminu 
realizacji przedmiotu Umowy ani zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy. 

8. W przypadku powierzenia części przedmiotu Umowy podwykonawcy, Wykonawca jest 
odpowiedzialny za jego działania lub zaniechania jak za własne.  

9. Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia osób wykonujących czynności wskazane w 
SIWZ - na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 
1974 r.- Kodeks pracy (t. j. Dz.U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.). 

10. W okresie realizacji przedmiotu Umowy osoby te powinny być zatrudnione przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę na okres nie krótszy niż czas niezbędny do wykonania 
danych czynności. Powyższy wymóg nie dotyczy składających ofertę osób fizycznych w 
zakresie, w jakim będą wykonywać osobiście ww. czynności oraz wspólników spółek 
osobowych, którzy będą osobiście wykonywać te czynności na rzecz spółki.  
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11. Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy 
odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności o których mowa w ust. 9. 
Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

a. żądania złożenia oświadczeń w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i 
dokonywania ich oceny,  

b. żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 
wymogów,  

c. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.  
12. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w 

tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenie o 
spełnieniu wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę osób wykonujących wymagane czynności w trakcie realizacji 
zamówienia. 

13. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę w terminie wskazanym przez Zamawiającego 
oświadczenia będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia 
Pracowników uczestniczących w realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę. 

14. Niezależnie od zapisów §5 Wykonawca ponosi odpowiedzialność w pełnym zakresie za 
przestrzeganie przepisów bhp i przepisów przeciwpożarowych, za działania i 
zaniechania własne i osób fizycznych lub podmiotów, z których pomocą wykonuje 
przedmiot Umowy. 

15. Wykonawca zobowiązany jest poinformować pracowników oraz Podwykonawców o 
zagrożeniach dla zdrowia i życia istniejących na terenie, na którym prace będą 
wykonywane, w szczególności o zagrożeniach, przed którymi chronić ich będą środki 
ochrony indywidualnej oraz przekazać informacje o tych środkach i zasadach ich 
stosowania, jak również o działaniach ochronnych i zapobiegawczych, jakie mogą 
zostać podjęte w celu wyeliminowania lub ograniczenia tych zagrożeń. 

16. Wykonawca jest odpowiedzialny za powierzenie obsługi maszyn i urządzeń 
technicznych osobom posiadającym odpowiednie kwalifikacje. 

17. Wykonawca zobowiązuje się, aby wszystkie przedkładane i przekazywane 
Zamawiającemu przez Wykonawcę dokumenty (w tym m.in. faktury, protokoły odbioru i 
inne), były drukowane na papierze pochodzącym z recyklingu. Jednocześnie na każde 
żądnie Zamawiającego, w terminie przez niego wskazanym, Wykonawca winien okazać 
Zamawiającemu dokument zakupu lub w inny sposób udowodnić pochodzenie 
recyklingowe papieru. 

 
§ 5. 

1. Wykonawca będzie wykonywać przedmiot Umowy z najwyższą starannością, najlepszą 
wiedzą i zgodnie z zapisami Umowy, a także zgodnie z powszechnie obowiązującymi 
przepisami prawa, a to m.in.: 

1) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. 
poz. 1614 z późn. zm.), 

2) Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r o ochronie roślin (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 
2138 z późn. zm.), 

3) Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. 
poz. 122 z późn. zm.), 

4) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu 
gospodarki leśnej (Dz. U. 2006 nr 161, poz. 1141), 
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5) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie 
szczegółowych zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów (Dz. U. 2006 nr 58, 
poz. 405 z późn. zm.), 

6) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 
budowlanych i terenów (Dz. U. 2010 nr 109, poz. 719), 

7) Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technoloii z dnia 30 października 2018 
r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, 
napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego (Dz.U.z 2018 r., poz. 217) 

8) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie 
minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie 
użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. 2002 Nr 191 poz. 
1596 z późn. zm.), 

9) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz. U.  2003 
Nr 169 poz. 1650 z późn. zm.), 

10) Zarządzenie nr 1/2012 Dyrektora Kampinoskiego Parku Narodowego z dnia 
18.01.2012 r. w sprawie przepisów przeciwpożarowych na terenie Kampinoskiego 
Parku Narodowego, 

11) „Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu podstawowych prac z 
zakresu gospodarki leśnej” wprowadzona zarządzeniem Nr 36 Dyrektora 
Generalnego Lasów Państwowych  z dnia 20 kwietnia 2012 r., 

12) Zarządzenie nr 40 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 6 października 
2011 r. w sprawie wprowadzenia ramowego wykazu prac wykonywanych, przez co 
najmniej przez dwie osoby zn. spr. GB-021-2/2011, 

13) „Instrukcja ochrony przeciwpożarowej lasu” wprowadzona zarządzeniem Nr 54 
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 listopada 2011 r. 

2. W przypadku zmiany powyższych aktów prawnych, a także innych aktów prawnych 
wpływających na treść Umowy, Wykonawca uwzględni te zmiany w trakcie realizacji 
przedmiotu Umowy. 

3. W przypadku wystąpienia pożaru Wykonawca zobowiązany jest zaniechać czynności 
związane z wykonywaniem przedmiotu Umowy w zakresie, w jakim pożar uniemożliwia 
jego realizację oraz bezzwłocznie zaalarmować o powyższych zdarzeniach Straż 
Pożarną oraz Zamawiającego. 

4. Wykonawca ponosi wszelkie ryzyko i odpowiedzialność za szkody związane z realizacją 
Umowy (w tym za szkody materialne, uszkodzenie ciała lub śmierć) względem 
Zamawiającego lub osób trzecich. W szczególności Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za szkody spowodowane przez osoby przy pomocy których wykonuje 
przedmiot Umowy, wykorzystywane przez siebie preparaty, urządzenia, maszyny itp.  

5. Wykonawca obowiązany jest realizować przedmiot Umowy w taki sposób, aby 
zabezpieczyć Zamawiającego przed roszczeniami osób trzecich o odszkodowania za 
szkody spowodowane przemieszczaniem sprzętu i środków transportu Wykonawcy 
użytych do realizacji przedmiotu Umowy. W razie wyrządzenia takich szkód przez 
Wykonawcę lub osoby, za które ponosi odpowiedzialność, Wykonawca obowiązany jest 
doprowadzić do niezwłocznego ich naprawienia.  

6. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania przedmiotu Umowy wykorzystując 
techniki oraz technologie gwarantujące minimalizację strat i zanieczyszczeń w 
środowisku naturalnym. 

7. Wykonawca gwarantuje, że maszyny i inne urządzenia techniczne, wykorzystywane 
przez Wykonawcę oraz jego Podwykonawców do realizacji przedmiotu Umowy będą: 
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1) spełniać wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przez cały okres ich 
użytkowania, 

2) utrzymywane w stanie sprawności technicznej i czystości zapewniającej użytkowanie 
ich bez szkody dla bezpieczeństwa i zdrowia osób je eksploatujących oraz 
środowiska przyrodniczego, w którym realizowane są prace, 

3) posiadać aktualne atesty, świadectwa dopuszczenia do eksploatacji, itp. o ile są 
wymagane przez odpowiednie przepisy prawa. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia wszystkich maszyn, ciągników i 
urządzeń pracujących na terenie prowadzonych prac z zakresu przedmiotu Umowy w 
odpowiednie zestawy (sorbenty, maty sorpcyjne itp.) do pochłaniania rozlanego paliwa 
lub oleju oraz innych płynów technologicznych używanych w maszynach, ciągnikach, 
pilarkach, wykaszarkach i innych urządzeniach pracujących oraz użycia tych środków w 
sytuacjach wymagających zastosowania (awarie, naprawy, tankowania itp.) – w celu 
zapobieżenia skażenia środowiska.  

9. Wykonawca, po wykonaniu prac na każdej powierzchni, ma obowiązek, przed jej 
opuszczeniem, uporządkować teren i oczyścić miejsce pracy z wszelkiego typu 
odpadów – śmieci. Nawet tych niepozostawionych przez pracowników Wykonawcy. 
Jeżeli powierzchnia nie zostanie uprzątnięta w terminie 7 dni Zamawiający ma prawo 
wykonać prace porządkowe na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

10. Zamawiający ma prawo przeprowadzać kontrole przestrzegania przepisów i zasad bhp 
podczas prac stanowiących przedmiot Umowy. Kontrole takie miałyby w szczególności 
na celu orzekanie o stanie bezpieczeństwa pracowników oraz osób trzecich, które mogą 
znaleźć się w pobliżu wykonywanych prac. 

 
§ 6. 

1. W razie niewykonania Umowy Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kary 
umownej Wykonawcy w wysokości 20 % wartości całego wynagrodzenia brutto, o 
którym mowa w § 3 ust. 1. 

2. W razie nienależytego wykonania Umowy Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia 
kary umownej Wykonawcy w wysokości 10 % wartości całego wynagrodzenia brutto, o 
którym mowa w § 3 ust. 1. 

3. W razie wystąpienia zwłoki w oddaniu prac w ramach realizacji przedmiotu Umowy, 
w terminach określonych w § 2 ust. 1, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 
umowną w wysokości 0,1% wartości całego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 
ust. 1, za każdy jeden dzień zwłoki. 

4. W razie wystąpienia zwłoki w usunięciu wad, o których mowa w § 2 ust. 7 Umowy, 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1% wartości całego 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy jeden dzień zwłoki liczonej 
od dnia następnego po dniu wyznaczonym na usunięcie wad.  

5. Za niedopełnienie wymogu zatrudniania Pracowników uczestniczących w realizacji 
zamówienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy – 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5.000 zł (słownie: pięć 
tysięcy złotych 00/100) za każdy przypadek, przy czym w sytuacji, gdy naruszenie 
będzie dotyczyło więcej niż 1 pracownika kara będzie naliczona za każdego z 
pracowników niezatrudnionych na umowę pracę; 

6. Za naruszenie obowiązku przedkładania i przekazywania przez Wykonawcę 
dokumentów, o których mowa w Umowie i Załącznikach, drukowanych na papierze 
pochodzącym z recyklingu, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w 
wysokości 500,00 zł (pięćset złotych), za każdy jeden przypadek naruszenia. 

7. Za zawinione przez Wykonawcę naruszenie obowiązku podporządkowania się 
zaleceniom ze strony Przedstawiciela Zamawiającego, zapisanym w dziennej karcie 
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nadzoru przyrodniczego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w 
wysokości 0,1 % wartości całego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §3 ust. 1, za 
każdy jeden przypadek naruszenia. 

8. Jeżeli na skutek niewykonania bądź nienależytego wykonania Umowy, z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy, powstanie szkoda przewyższająca zastrzeżone 
w Umowie kary umowne lub też szkoda powstanie z przyczyn innych niż te, ze względu, 
na które zastrzeżono karę umowną, Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia 
odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

9. Zamawiający ma prawo do pomniejszenia wartości wynagrodzenia za wykonanie 
przedmiotu Umowy o wartość naliczonych kar. 

10. Naliczanie i dochodzenie zapłaty kar pozostaje niezależne od uprawnienia do 
odstąpienia od Umowy. 

11. W przypadku odstąpienia od Umowy, w mocy pozostają postanowienia zobowiązujące 
Wykonawcę do zapłaty kar umownych naliczonych przed odstąpieniem od Umowy. 

12. W przypadku, gdy z winy Wykonawcy, Zamawiający nie otrzyma z instytucji 
współfinansującej całości lub części dofinansowania przyznanego na realizację 
przedmiotu Umowy, Wykonawca obowiązany jest do zwrotu Zamawiającemu utraconej 
kwoty dofinansowania. 

13. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu odszkodowania za 
równowartość szkód wyrządzonych Zamawiającemu w trakcie realizacji przedmiotu 
Umowy, chyba, że Zamawiający zażąda usunięcia przez Wykonawcę szkód 
wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań związanych z 
realizacją Umowy poprzez przywrócenie do stanu poprzedniego 

 
§ 7. 

1. Niezależnie od innych przyczyn wskazanych w treści Umowy Zamawiający ma prawo 
odstąpienia od Umowy (w całości lub w części) w przypadku:  

1) podania przez Wykonawcę w składanych dokumentach potwierdzających wykonanie 
przedmiotu Umowy, niepełnych lub nieprawdziwych danych oraz informacji;  

2) utrudniania kontroli procesu wykonywania przedmiotu Umowy; 
3) wykonania przedmiotu Umowy w sposób sprzeczny z postanowieniami § 1, § 2 i § 4, 
4) gdy zwłoka w wykonaniu danego zadania ponad termin określony w §2 ust. 1 

przekracza 1 miesiąc.   
5) naliczenia Wykonawcy kar umownych na kwotę stanowiącą ponad 10% wartości 

Wynagrodzenia określonej w § 3 ust. 1. 
6) gdy Wykonawca bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego dokonał cesji swoich 

wierzytelności z Umowy. 
2. Niezależnie od przyczyn odstąpienia od Umowy wskazanych w ust. 1 Zamawiający ma 

prawo odstąpienia od Umowy (w całości lub w części) w przypadku gdy Wykonawca 
opóźnia się z rozpoczęciem, wykonywaniem lub ukończeniem przedmiotu Umowy tak 
dalece, że nie jest prawdopodobne, aby zdołał ukończyć go w czasie umówionym, 
Zamawiający poinformuje go pisemnie o przedsięwzięciach jakie zdaniem 
Zamawiającego należy podjąć dla terminowego wykonania przedmiotu Umowy. Jeżeli 
Wykonawca nie wykona zaleceń Zamawiającego w określonym przez niego terminie, 
Zamawiający uprawniony będzie do odstąpienia od Umowy. 

3. Oświadczenie o odstąpieniu może być złożone w terminie 30 dni od powzięcia 
wiadomości o przyczynach stanowiących podstawę odstąpienia.  

4. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie 
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi 
bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić 
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od Umowy w całości lub części w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o 
powyższych okolicznościach. 

5. Odstąpienie od Umowy wywołuje skutek w stosunku do zobowiązań nieodebranych do 
dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu. Po odstąpieniu od Umowy Zamawiający 
dokona inwentaryzacji prac wykonanych do dnia odstąpienia. Zamawiający jest 
zobowiązany do odebrania prac wykonanych zgodnie z Umową do dnia odstąpienia za 
zapłatą wynagrodzenia, § 6. ust. 9 stosuje się. 

 
§ 8. 

1. Zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej w postaci aneksu do umowy 
podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem ust. 3.  

2. Strony zobowiązują się do pisemnego powiadomienia drugiej ze Stron o zmianie nazwy, 
siedziby i/lub adresu korespondencyjnego, rachunków bankowych, danych osób, 
o których mowa w § 10. Umowy a także Przedstawiciela Zamawiajacego.  

3. Zmiany dokonane zgodnie z ust. 2 uznaje się za zmiany informacyjne, które nie 
wymagają sporządzania aneksu do umowy.  

4. Strony dokonają odpowiedniej zmiany postanowień umowy w zakresie wysokości 
wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zmiany:  
a. stawki podatku od towarów i usług,  
b. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 
r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,  

c. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,  

- jeżeli zmiany te (określone w pkt a-c) będą miały wpływ na koszty wykonania 
zamówienia przez Wykonawcę. 

5. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 4 lit. ‘a’ wartość netto wynagrodzenia 
Wykonawcy nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na 
podstawie nowych, obowiązujących przepisów.  

6. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 4 lit. ‘b’ wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie 
zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, wynikającą ze zwiększenia 
wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie, do wysokości aktualnie 
obowiązującego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń 
publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.  

7. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 4 lit. ‘c’ wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie 
zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany 
dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej 
kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz 
Zamawiającego.  

8. Obowiązek wykazania, iż zmiany określone w ust. 4 lit. a-c mają bezpośredni wpływ na 
koszty wykonania zamówienia spoczywa na Wykonawcy.  

9. W celu dokonania zmian umowy, o których mowa w ust. 4 lit. a-c Wykonawca 
zobowiązany jest wystąpić do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o zmianę 
wynagrodzenia i udowodnić ponad wszelką wątpliwość, że zmiany te będą miały wpływ 
na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.  

10. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z zapisami ust. 9 nastąpi od dnia:  
1) wejścia w życie przepisów uzasadniających zmianę, jeżeli Wykonawca złoży wniosek 

w terminie do 30 dni, licząc od dnia wejścia w życie tych przepisów, lub  
2) złożenia wniosku przez Wykonawcę, jeżeli wniosek wpłynie do Zamawiającego po 

upływie terminu określonego w ust. 10 pkt 1). 
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11. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień 
zawartej umowy w formie aneksu do umowy w przypadku: 

1) zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej w Umowie i dokumentacji SIWZ; 
2) siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z ofertą 

i SIWZ, a przez siłę wyższą strony rozumieją klęski żywiołowe (w tym: m.in. suszę, 
powódź, i inne zjawiska naturalne jak niespotykane w klimacie w miejscu realizacji 
Umowy: obniżone lub zwiększone temperatury powietrza, zdecydowana zmiana 
poziomu wód gruntowych), stan wyjątkowy, działania terrorystyczne, strajk 
powszechny, nowe akty prawne lub decyzje właściwych władz, a także działania lub 
zaniechania działania organów państwowych, samorządowych lub osób trzecich 
uniemożliwiających terminową realizację zamówienia; 

3) wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego 
nie można było przewidzieć z pewnością, zaistnienia przyczyn obiektywnych, 
niezależnych od Wykonawcy, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu 
lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach, na 
czas jej działania uniemożliwiającego wykonywanie zamówienia (np. pożar, silny 
wiatr, siarczysty mróz, ciągłe opady deszczu, i in. trwające dłużej niż w warunkach 
normalnych); 

4) zmian wynikających z przepisów prawa, w tym zmiana instytucji, organizacji, 
podmiotu prawnego odpowiedzialnych za gospodarowanie na terenie, na którym 
występują siedliska przyrodnicze objęte przedmiotem Umowy;  

5) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, 
pomimo zachowania należytej staranności, w szczególności takich jak nadmierna 
aktywność zwierząt, warunki atmosferyczne takie jak anomalie pogodowe, brak 
dostępu do obszarów, w których wykonywane są usługi objęte przedmiotem Umowy 
np. zakaz wstępu do lasu spowodowany wysokim stopniem zagrożenia 
pożarowego: z powodu wstrzymania wykonywania usług przez właściwy organ 
z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawcę, a także z powodu niemożności 
dostarczenia przez Zamawiającego materiału roślinnego do wsiedlania w 
zakładanym terminie lub w zakładanej ilości;   

6) wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń i niewynikających z winy Stron; 
7)  działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są 

konsekwencją winy którejkolwiek ze stron, jak rozwój infrastruktury sportowej, 
rekreacyjnej (turystyki), drogowej i kolejowej, w miejscu realizacji Umowy; 

8) zmian wynikających z decyzji lub wytycznych organów administracji lub Instytucji 
Wdrażającej/Zarządzającej Projektem wydanych po upływie terminu składania ofert 
w przedmiotowym postępowaniu,  

co może skutkować zmianą terminu wykonania przedmiotu Umowy lub zmianą 
harmonogramu płatności a także wynagrodzenia. Zmiana terminu wykonania przedmiotu 
Umowy może nastąpić o sumę ilości dni dla każdej z przyczyn wskazanych powyżej. 
Zmiana wynagrodzenia może polegać na ograniczeniu wynagrodzenia w przypadku 
zmniejszenia zakresu przedmiotu Umowy lub wzrostem wynagrodzenia w przypadku 
zwiększenia zakresu przedmiotu Umowy. 

 
§ 9. 

1. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone 
autorskie prawa majątkowe do utworów powstałych w ramach Umowy /w tym  
harmonogramów, dzienników prac/ (dalej: Utwory), i że są one wolne od jakichkolwiek 
wad prawnych lub roszczeń osób trzecich, a korzystanie z nich przez Zamawiającego lub 
inne osoby zgodnie z Umową nie będzie naruszać praw własności intelektualnej, ani 
żadnych innych praw osób trzecich, w tym praw autorskich, patentów i dóbr osobistych.  
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2. Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do Utworu na 
następujących polach eksploatacji:  
1) utrwalanie na jakimkolwiek nośniku, a w szczególności na dyskach komputerowych 

oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego;  
2) zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką, w tym: drukarską, techniką magnetyczną 

na kasetach video, dyskach audiowizualnych, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką 
zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy 
zapisu;  

3) publiczne wyświetlanie, odtwarzanie;  
4) użyczanie, najem, wymiana nośników, na których Utwór został zapisany;  
5) sporządzanie wersji obcojęzycznych;  
6) wprowadzanie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej;  
7) wykorzystywanie na stronach internetowych;  
8) wykorzystywanie w utworach multimedialnych;  
9) wykorzystywanie fragmentów Utworu do celów promocyjnych i reklamy;  
10) publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp 

w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w nieograniczonej ilości nadań i wielkości 
nakładów.  

11) wykorzystywanie Utworu lub jego fragmentów do realizacji zadań Zamawiającego.  
3. Wynagrodzenie wskazane w §3 ust 1 obejmuje wszelkie świadczenia Wykonawcy, w tym 

wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych do Utworu na polach 
eksploatacji wymienionych w ust. 2 oraz za udzielenie zezwolenia (prawa zależne), 
o którym mowa w ust. 4. Wynagrodzenie obejmuje także własność nośników, na których 
utrwalono Utwór.  

4. Zamawiający ma prawo do wprowadzania poprawek i zmian do Utworów, a ponadto 
Wykonawca udziela Zamawiającemu bezterminowego, wyłącznego prawa zezwalania na 
dokonywanie opracowań lub wyciągów z Utworu, a także do korzystania z opracowań 
i rozporządzanie nimi w sposób określony w ust. 2.  

5. Zamawiający ma prawo do przeniesienia uprawnień i obowiązków wynikających z Umowy 
na osoby trzecie. 

 
§ 10. 

1. Osobą wyznaczoną do uzgodnień związanych z wykonaniem Umowy, w tym nadzoru nad 
realizacją, ze strony Zamawiającego jest Kierownik Projektu:  
Leszek Trząski tel. 533 309 105 e-mail: l.trzaski@sibg.org.pl (lub osoba wskazana na 
zastępstwo). 

2. Osobą wyznaczoną do uzgodnień związanych z wykonaniem przedmiotu Umowy ze 
strony Wykonawcy jest: 
…………………. tel: ………………. tel. kom: ……………. e-mail: …………… 
lub …………………. tel: ………………. tel. kom: ……………. e-mail: …………… 

 
§ 11. 

1. W sprawach nieuregulowanych Umową będą miały zastosowanie obowiązujące przepisy 
prawa, w szczególności: ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny, ustawy z dnia 
29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych. 

2. Spory mogące wyniknąć z Umowy Strony poddadzą pod rozstrzygnięcie sądu 
powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

3. Wykonawca nie może przenieść w całości, ani w części, praw (w tym wierzytelności) 
i obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią, bez uprzedniej pisemnej zgody 
Zamawiającego. 
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4. Strony zobowiązują się, do zgodnego z prawem przetwarzania wszystkich danych 
osobowych, w tym zgodnego z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 

5. Umowa sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: dwa dla 
Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy. Część Umowy stanowią następujące załączniki: 
Załącznik nr 1 - Opis Przedmiotu Zamówienia. 
Załącznik nr 2 - Kopia Oferty Wykonawcy. 
Załącznik nr 3 - Kopia SIWZ 
Załącznik nr 4 - Zasady oznakowania materiałów związanych z wykonaniem zlecenia  
Załącznik nr 5 - Wzór Protokołu Odbioru 
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Załącznik nr 4 do Umowy - Zasady oznakowania materiałów związanych z wykonaniem 

zlecenia 

 

Zasady oznakowania materiałów związanych z wykonaniem zlecenia 

1) Wszelka korespondencja, w tym korespondencja (elektroniczna i papierowa), umowy 

zawarte z Wykonawcami na realizację przedmiotu umowy, ogłoszenia, raporty rzeczowe 

zawierające wyniki prac terenowych, szablon dokumentacji, oraz ewentualne prezentacje w 

programie Power Point, itp., należy oznaczać znakami: 

a) Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko , 

b) Unii Europejskiej. 

Logotypy należy umieścić w stopce, w kolejności wskazanej powyżej. 

2) Dokumenty finansowe- faktury, rachunki i inne dokumenty finansowo-księgowe nie 

podlegają oznaczeniu. 

3) Wszelkie wymogi odnoszące się do oznaczania dokumentów dotyczą sytuacji, w których 

oznaczenie jest wykonalne technicznie. W przypadku dokumentów mających charakter 

gotowych formularzy, wzorów, w których treść Wykonawca nie ma możliwości ingerencji, lub 

gdy dokumenty są wystawiane przez podmioty zewnętrzne, oznaczanie nie jest wymagane. 
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Załącznik nr 5 do Umowy - Wzór protokołu odbioru  

 

 

Warszawa, dnia ………………………… r. 

PROTOKÓŁ ODBIORU nr… 

do umowy nr…………….…. z dnia……… 

I. W dniu ……………………………r. dokonano odbioru / ponownego odbioru* następujących 

prac: 

……………………..……………………………………………………………………………………

……………..……….………………………………………………………………………. 

Komisja w składzie: 

1. …………………………………………................................., 

2. …………………………………………................................., 

3. …………………………………………................................., 

potwierdza, że Wykonawca przekazał przedmiot umowy w dniu ………………… . 

II. Opis zakresu wykonanych prac i przekazanych materiałów obejmujących przedmiot 

umowy: 

……………………………………………………………………………………..……….……… 

……………………………………………………………………………………..……….……… 

Komisja dokonała w dniu/dniach …………………… oceny przekazanego przedmiotu umowy 

pod względem poprawności i kompletności. 

III. Komisja oświadcza, że przedmiot umowy został wykonany zgodnie z postanowieniami i 

nie wnosi żadnych uwag.* 

lub: 

Komisja oświadcza, że stwierdziła braki i uchybienia w przekazanym przedmiocie umowy. 

Wykaz braków i uchybień został wymieniony w załączniku nr 1 do protokołu. Wyznacza się 

Wykonawcy dodatkowy termin (np. 14 dni od otrzymania protokołu odbioru prac z usterkami) 

na usunięcie wskazanych w protokole odbioru braków i uchybień. W przypadku stwierdzenia 

kolejnych braków i uchybień Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy.* 

Podpisy Komisji: 
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1………………………………. 

2………………………………. 

3……………………………… 

Na tym odbiór zakończono. 

Protokół został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla 

Zamawiającego i Wykonawcy. 

Ze strony Wykonawcy protokół odebrał …………………………………… 

 

…………………………………… 

(data i podpis) 

* niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 7 do SIWZ 

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez 

Zamawiających w celu związanym z postępowaniem o udzielenie 

zamówienia publicznego 
 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 

119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polska Akademia Nauk, Pałac Kultury 

i Nauki, pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa, skrytka pocztowa 24, tel. (22) 182-60-00; 

jednostka pomocnicza: Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny - Centrum Zachowania 

Różnorodności Biologicznej w Powsinie, ul. Prawdziwka 2, 02-973 Warszawa, tel. 22 754 

26 10, e-mail: ob.sekr@obpan.pl; 

 Administrator wyznaczył  Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się 

skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej iod@pan.pl 

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w 

celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Usługi 

środowiska naturalnego - wsiedlenie roślin dzwonecznika wonnego oraz ich pielęgnacja 

realizowanego w ramach projektu POIIŚ 2014-2020 nr. POIS.02.04.00-00-0006/17 pn. 

FlorIntegral – zintegrowana ochrona in situ i ex situ rzadkich, zagrożonych i 

priorytetowych gatunków flory na terenie Polsk i finansowanego ze środków Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (nr umowy POIS.02.04.00-

00-0006/17)”  - Znak sprawy nr 11/ZP/2019FL 

 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z 

późn.zm.), dalej „ustawa Pzp”;   

 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) oraz przez okres archiwizacji dokumentów wynikający z innych przepisów prawa; 

 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, a w 

przypadku danych osobowych przekazanych przez Wykonawcę, którego oferta została 

wybrana - także z zawarciem i realizacją umowy, a w przypadku danych osobowych 
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przekazanych przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana - także z zawarciem i 

realizacją umowy; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   

 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 posiada Pani/Pan: 

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

dotyczących; 

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

−  na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w 

art. 18 ust. 2 RODO;   

−  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 

przepisy RODO; 

 nie przysługuje Pani/Panu: 

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

osobowych; 

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

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest 

art. 6 ust. 1 lit. c RODO, (a w przypadku Wykonawcy, którego oferta została wybrana 

i z którym Zamawiający zawrze umowę  - także art. 6 ust. 1 lit. b RODO).   
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Załącznik nr 8 do SIWZ 

Dokument składany po otwarciu ofert, na wezwanie Zamawiającego skierowane do 

Wykonawcy którego oferta została najwyżej oceniona 

WZÓR WYKAZU USŁUG 
Wykonawca 
Nazwa: ……………………………………………………...…….………………… 
Adres:  ……………………………………………………...…….………………… 

……………………………………………………...…….………………… 
 
W nawiązaniu do oferty złożonej w przetargu nieograniczonym na wykonanie: 
………………………………………………………………………………………….. 

 
 
 

a) Oświadczam/-y*, że wykonałem (liśmy)* /wykonuję(jemy) niżej wymienioną 
usługę na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu 
opisanego w rozdziale VI ust.1 pkt 3) lit. a siwz   
w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie lub wykonuje, w ramach jednej lub kilku umów, co 
najmniej jedną usługę o wartości nie mniejszej niż 20000 zł brutto (dwadzieścia tysięcy złotych brutto), 
obejmującą swoim zakresem poprawę stanu leśnego siedliska przyrodniczego lub poprawę stanu 
dowolnego, prawnie chronionego gatunku rośliny 

 
Lp. 

 
 

 Przedmiot i opis usługi Wartość 
wykonanej 

usługi 
 

Podmiot, na 
rzecz którego 

wykonano 
usługę  

 (pełna nazwa) 

Termin 
wykonania  

usługi (dzień, 
miesiąc, rok 
rozpoczęcia i 
zakończenia 
świadczenia 

usług) 

Wykonawca 
Zamówienia/usług 

(pełna nazwa) 

Sposób 
dysponowani

a 
(niewłaściwe 

skreślić) 

 Działania   obejmujące  
czynności w zakresie: 
poprawy stanu leśnego 
siedliska przyrodniczego 
lub poprawę stanu 
dowolnego, prawnie 
chronionego gatunku 
rośliny w ramach usługi 
pn. 
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………….. 

 

    Zasób 
własny 
Wykonawcy/ 
zasób 
podmiotu 
trzeciego* 

 

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

(podpis)
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Załącznik nr 9 do SIWZ 

Dokument składany  wraz z ofertą 

 

ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU, O KTÓRYM MOWA W ART. 22a USTAWY Pzp  DO 

ODDANIA DO DYSPOZYCJI WYKONAWCY NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW NA 

POTRZEBY WYKONANIA ZAMÓWIENIA  pn: 

 
„Usługi środowiska naturalnego - wsiedlenie roślin dzwonecznika wonnego oraz ich 

pielęgnacja realizowanego w ramach projektu POIIŚ 2014-2020 nr. POIS.02.04.00-00-

0006/17 pn. FlorIntegral - zintegrowana ochrona in situ i ex situ rzadkich, zagrożonych i 

priorytetowych gatunków flory na terenie Polski finansowanego ze środków Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (nr umowy POIS.02.04.00-00-

0006/17)”  - Znak sprawy nr 11/ZP/2019FL 

 
Ja: ……………………………………………………………………………………………… (imię i 
nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania Podmiotu, stanowisko (właściciel, prezes 
zarządu, członek zarządu, prokurent, upełnomocniony reprezentant itp.*) Działając w imieniu 
i na rzecz: ………………………………………………………………………………………………  
(nazwa Podmiotu) Zobowiązuję się do oddania nw. zasobów na potrzeby wykonania 
zamówienia: 
………………………………………………………………………………………………  
(określenie zasobu – wybrać odpowiednio 1 lub 2: 1) wiedza i doświadczenie   2) osoby 
………………………………………………………………………………………………   
(nazwa Wykonawcy) przy wykonywaniu (w trakcie realizacji) zamówienia  
 
Oświadczam, iż: 
1) udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie:              
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………… 
2) sposób wykorzystania przez Wykonawcę  udostępnionych przeze mnie zasobów przy 
wykonywaniu zamówienia będzie następujący: 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………… 
3) charakter stosunku łączącego mnie z Wykonawcą będzie następujący: 
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………  
4) zakres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący: 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………… 
5) okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący: 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
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__________________________________ 
podpisy osób/osoby wskazanych w 

dokumencie uprawniającym 
do występowania w obrocie prawnym lub 

posiadających pełnomocnictwo 
 

      , dnia       r. 
(miejscowość)   (data)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

                                    

     
 



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia                                                                                                11/ZP/2019FL  
Usługi środowiska naturalnego - wsiedlenie roślin dzwonecznika wonnego oraz ich pielęgnacja realizowanego w ramach 
projektu POIIŚ 2014-2020 nr. POIS.02.04.00-00-0006/17 pn. FlorIntegral – zintegrowana ochrona in situ i ex situ rzadkich, 
zagrożonych i priorytetowych gatunków flory na terenie Polsk,i finansowanego ze środków Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (nr umowy POIS.02.04.00-00-0006/17) 
  

Strona 53 z 54 

Załącznik nr 10 do SIWZ 

Dokument składany po otwarciu ofert, na wezwanie Zamawiającego skierowane do 

Wykonawcy którego oferta została najwyżej oceniona 

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA 

 
Informacja w zakresie zdolności zawodowej o której mowa w Rozdziale VI.ust.1 pkt. 3) 

lit.b SIWZ dotycząca personelu realizującego przedmiot zamówienia 
 
Wykonawca 
 
Nazwa: ……………………………………………………...…….………………… 
 
Adres: ……………………………………………………...…….………………… 
 

 
pn.„ Usługi środowiska naturalnego - wsiedlenie roślin dzwonecznika wonnego oraz ich 

pielęgnacja realizowanego w ramach projektu POIIŚ 2014-2020 nr. POIS.02.04.00-00-

0006/17 pn. FlorIntegral – zintegrowana ochrona in situ i ex situ rzadkich, zagrożonych i 

priorytetowych gatunków flory na terenie Polsk,i finansowanego ze środków Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (nr umowy POIS.02.04.00-00-

0006/17)”  - Znak sprawy nr 11/ZP/2019FL 

 
Oświadczam/-y, że: 
 
w realizacji zamówienia będą uczestniczyć następujące osoby:  
  

 

Lp
.  

Imię i nazwisko  

Wykształcenie, 

 tytuł zawodowy w dziedzinie, 

doświadczenie 

 
 
 

Przewidywany zakres 
wykonywanych czynności 

 
 
 
 
 

Informacja  
o podstawie do 

dysponowania osobą 
 

(wskazać podstawę, 
np. umowa o pracę, 

umowa cywilno-
prawna, 

zobowiązanie 
podmiotu trzeciego) 

 

 
1 

 
.………………. 

   
 

………………………….. 

2 
2 

 
……………….. 

   

 
3 

 
……………….. 
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* niewłaściwe skreślić 

 

 

………………………………..     …………………………… 

       (miejscowość, data)                     (podpis wykonawcy) 

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


