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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 udzielenia 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: 
 

Usługę zbioru materiału roślinnego gatunków rzadkich i zagrożonych flory 

Polski ze stanowisk na terenie Polski południowo-wschodniej oraz 

dostarczenie zebranego materiału roślinnego do siedziby Zamawiającego w 

celu realizacji działań pn. „Utworzenie Banku Nasion rzadkich i zagrożonych 

gatunków flory Polski” i „Utworzenie Banku DNA rzadkich i zagrożonych 

gatunków flory Polski” w ramach projektu „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 10/ZP/2018FL 

  
 

 
         Zatwierdzam: 

 
Dyrektor  

(-)Paweł Kojs  
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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 wykazu osób 
Załącznik nr 6  Wzór oświadczenia dotyczącego przynależności do grupy 

kapitałowej. 
Załącznik nr 7   Wzór umowy 
Załącznik nr 8  Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez 

zamawiających w celu związanym z postępowaniem o udzielenie 
zamówienia publicznego 

Załącznik nr 9                   Wzór wykazu usług 
Załącznik nr 10                  Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego  
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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 (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) 
 

 
Rozdział III. 

Opis przedmiotu zamówienia. 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest Usługa zbioru materiału roślinnego w postaci liści i nasion 
gatunków rzadkich i zagrożonych flory Polski ze stanowisk na terenie Polski południowo-
wschodniej oraz dostarczenie zebranego materiału roślinnego do siedziby 
Zamawiającego w celu realizacji działań pn. „Utworzenie Banku Nasion rzadkich i 
zagrożonych gatunków flory Polski” i „Utworzenie Banku DNA rzadkich i zagrożonych 

gatunków flory Polski” w ramach projektu „FlorIntegral - zintegrowana ochrona in situ i 

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

http://www.ogrod-powsin.pl/
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finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 
2014-2020 (nr umowy POIS.02.04.00-00-0006/17). W zakres przedmiotu zamówienia 
wchodzi: Zbiór nasion i liści ze stanowisk na terenie Polski południowo-wschodniej  

 
Zbiór materiału roślinnego ze stanowisk na terenie Polski południowo-wschodniej 
Zadanie 1. Zbiór nasion ze stanowisk na terenie Polski południowo-wschodniej  
Zadanie 2. Zbiór liści ze stanowisk na terenie Polski południowo-wschodniej  

  
 
2. Szczegółowy opis zamówienia oraz warunki i zasady realizacji zamówienia określone są 

w: Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ i wzorze Umowy 
stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ. 

3. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku 
Zamówień (CPV): 
Kod główny: 90 72 00 00 - 0 Ochrona środowiska,   
Kody dodatkowe:  90 72 17 00-4 Usługi ochrony gatunków zagrożonych;  

90 72 14 00-1 Usługi ochrony zasobów genetycznych 
4. Zgodnie z dyspozycją art. 29 ust. 3 a ustawy Pzp Zamawiający wymagana 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.108, ze zm.) 
osób wykonujących takie czynności w zakresie realizacji zamówienia jak: przygotowywanie 
materiałów zużywalnych do zbioru materiału roślinnego (kopert, torebek, rękawic 
ochronnych, markerów permanentnych), nadawanie kolejnym zbieranym próbom numerów 
porządkowych, nadawanie nazw (opisywanie) kolejnym próbom zgodnie z sugestiami osób 
merytorycznych, rejestrowanie fotograficzne przebiegu zbioru materiału roślinnego, 
transportowanie materiałów niezbędnych do zbioru materiału roślinnego na docelowe 
miejsce zbioru, transportowanie zebranego materiału roślinnego wraz z materiałami 
pomocniczymi na miejsce wskazane przez osoby merytoryczne (nadzorujące), asystowanie 
osobom merytorycznym przy zbiorze materiału roślinnego, wykonywanie wszelkich prac 
technicznych i pomocniczych przy organizowaniu i zbiorze materiału roślinnego  

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. 
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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. 

 
 

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. Postepowanie 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. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę 
kluczowych części zamówienia, zgodnie z art. 36a ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp 

13. 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. 

14. 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.  
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Rozdział V. 
Termin wykonania zamówienia 

Do dnia 30 października 2019 roku, w tym: 
Zadanie 1 od podpisania umowy do 30 października 2019 r. 
Zadanie 2 od podpisania umowy do  31 sierpnia 2019 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 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie 
zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie 
należycie wykonał lub wykonuje  co najmniej jedną usługę zbioru materiału 
roślinnego na potrzeby banków nasion lub banków genów.    
 

b) dysponuje lub będzie dysponował do realizacji zamówienia minimum jednym 
botanikiem przyrodnikiem, który zbierze próbki nasion i liści. 
 

Za botanika przyrodnika Zamawiający uzna osobę posiadającą co najmniej tytuł zawodowy 
magistra w dziedzinie nauk przyrodniczych, biologicznych lub ogrodniczych. Dopuszcza się 
równoważny tytuł zawodowy do magistra, uzyskany w innym kraju niż Rzeczpospolita Polska 
 
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 
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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. 

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, warunki 
określone w ust.1 pkt 3 lit. a, 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 
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których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 ustawy Pzp. (takie same przesłanki wykluczenia 
jak dla Wykonawcy) 

 
  

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

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, spełniania przez 
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 muszą być złożone w formie oryginału.  
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 3 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   

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 
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zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz 
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. 

7. Dokumenty, o których mowa w Rozdziale VIII ust. 6 SIWZ muszą być złożone w formie 
oryginałów lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 

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 6 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. 25 a 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). 
 

 
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 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 ze zm.). 
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. 
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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, 
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: 
a) okoliczności wynikających z niewłaściwego zabezpieczenia lub opisania przez 

Wykonawcę koperty, w której znajduje się składana przez niego oferta lub zmiana 
oferty; 

b) okoliczności wynikających z niewłaściwego zabezpieczenia przez Wykonawcę 
informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 

c) 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. 
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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, 
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); 

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 5 listopada 2018 r. do godziny 14:00. 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: „Usługa  zbioru liści i nasion gatunków rzadkich i zagrożonych 
flory Polski oraz dostarczenie zebranego materiału roślinnego w ramach projektu 
„FlorIntegral - zintegrowana ochrona in situ i ex situ rzadkich, zagrożonych 
i priorytetowych gatunków flory na terenie Polski” - znak sprawy nr 10/ZP/2018FL nie 
otwierać przed ……………………./2018 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 
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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 
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 
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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 
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 05/11/2018 r. do godz. 14:00 
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. 

14:30 
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 2017 r., poz. 1221 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. 
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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. 

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 Umowy stanowiącej Załącznik nr 7 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) Kwalifikacje 

zawodowe   

osób 

wyznaczonych 

do realizacji 

zamówienia (K) 

40% 40 1). Wykonawca dysponuje lub będzie 

dysponował do realizacji zamówienia: 

a) 1 (jednym) botanikiem 

przyrodnikiem w stopniu doktora nauk 

biologicznych lub rolniczych lub 

ogrodniczych - 20 pkt 

b) co najmniej 2 (dwoma) botanikami 

przyrodnikami w stopniu doktora nauk 

biologicznych lub rolniczych lub 

ogrodniczych - 40 pkt  



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia                                                                                                10/ZP/2018FL  
Usługa  zbioru materiału roślinnego gatunków rzadkich i zagrożonych flory Polski ze stanowisk na terenie  Polski południowo-
wschodniej  oraz dostarczenie zebranego materiału roślinnego do siedziby Zamawiającego w celu realizacji działań pn. 
„Utworzenie Banku Nasion rzadkich i zagrożonych gatunków flory Polski” i „Utworzenie Banku DNA rzadkich  i zagrożonych 
gatunków flory Polski” w ramach projektu „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 15 z 68 

 

Pod pojęciem botanik przyrodnik 

należy rozumieć osobę co najmniej w 

stopniu doktora nauk biologicznych 

lub rolniczych lub ogrodniczych. 

Dopuszcza się równoważny stopień 

do stopnia doktora, uzyskany w innym 

kraju niż w Rzeczpospolita Polska.  

Botanikiem przyrodnikiem, o którym 

mowa w niniejszym Kryterium oceny 

ofert, może być osoba (botanik 

przyrodnik) o której mowa w pkt VI 

ust.1 pkt 3 lit. b SIWZ, spełniająca 

jednocześnie wymagania podane w 

kryterium nr 2 pkt 1 lit. a lub lit. b 

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 – (K) 
 
Zgodnie z zasada oceny ofert wskazaną w tabeli dla tego kryterium. 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+K  
gdzie:  
P – łączna liczba  punktów dla ocenianej oferty 
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C – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium C 
     K – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium  K 
 

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. 
 

1. Umowa zostanie podpisana zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym Załącznik nr 7 do 
niniejszej SIWZ. 

2. Istotne zmiany umowy wymagają formy pisemnej, w postaci aneksu, pod rygorem 
nieważności i zostały przewidziane w Załączniku nr 7 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. 
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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 
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. 
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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 2017 r. poz. 1481 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 jest usługa zbioru materiału roślinnego w postaci liści i 

nasion gatunków rzadkich i zagrożonych flory Polski oraz dostarczenie zebranego 

materiału roślinnego do siedziby Zamawiającego - Banku Nasion i Laboratorium 

Kriokonserwacji w celu realizacji działań pn. „Utworzenie Banku Nasion rzadkich i 

zagrożonych gatunków flory Polski” i „Utworzenie Banku DNA rzadkich i zagrożonych 

gatunków flory Polski” w ramach projektu „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). Celem realizacji przedmiotu zamówienia 

jest rozbudowa Banku Nasion i utworzenie Banku DNA, będących częścią struktury 

PAN Ogrodu Botanicznego CZRB (Zamawiającego 

Zbiór materiału roślinnego ze stanowisk na terenie Polski południowo-wschodniej 

Zadanie 1. Zbiór nasion ze stanowisk na terenie Polski południowo-wschodniej  

Zadanie 2. Zbiór liści ze stanowisk na terenie Polski południowo-wschodniej  

 

I. Terminy wykonania zamówienia  

 

Zadanie 1. Zbiór nasion ze stanowisk na terenie Polski południowo-wschodniej.  Wykonanie 

przedmiotu usługi musi nastąpić od daty zawarcia umowy do 30 października 2019 r. 

Zadanie 2. Zbiór liści ze stanowisk na terenie Polski południowo-wschodniej. Wykonanie 

przedmiotu usługi musi nastąpić od daty zawarcia umowy do  31 sierpnia 2019 r. 

 

II. Przedmiotem usługi z zakresu zadania 1 jest: 

a) Zbiór nasion gatunków rzadkich i zagrożonych flory Polski ze stanowisk wymienionych w 
tabelach w pkt 11 oraz dostarczenie ich do siedziby Zamawiającego; 

b) Wstępny opis stanu populacji na stanowiskach ujętych w Zamówieniu; 
c) Charakterystyka stanu poszczególnych populacji przeprowadzona w oparciu o zdjęcia 

fitosocjologiczne, opis struktury demograficznej populacji ze szczególnym 
uwzględnieniem oceny stopnia kwitnienia i owocowania oraz udziału (wyrażonym %) 
osobników kwitnących i owocujących, przedstawiona w formie karty charakterystyki 
populacji; 
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d) Wykonywanie prac technicznych i pomocniczych przy organizowaniu i zbiorze materiału 
roślinnego w postaci nasion; 

e) Wykonanie dokumentacji fotograficznej na stanowiskach ujętych w 
Zamówieniu;Sporządzenie dokumentacji zbioru nasion na specjalnym arkuszu – 
paszporcie zbioru nasion - obejmującym dane paszportowe populacji roślin i stanowiska 
zbioru nasion, którego wzór zostanie przekazany Wykonawcy najpóźniej 7 dni po 
podpisaniu umowy; 

f) Wypełnienie bazy danych wskazanej przez Zleceniobiorcę informacjami zawartymi w 
charakterystyce stanu populacji oraz w paszporcie zbioru nasion; 

g) Wspólny słownik zamówień (CPV): 90 72 00 00 - 0 Ochrona środowiska, dodatkowy kod 
CPV: - 90 72 17 00-4 Usługi ochrony gatunków zagrożonych, 90 72 14 00-1 Usługi 
ochrony zasobów genetycznych 

 

III. Realizacja zamówienia musi obejmować następujący zakres prac dotyczący 

zadania 1: 

1. Opracowanie  metodyki prowadzenia prac  w oparciu o najlepszą dostępną wiedzę na 
temat biologii poszczególnych gatunków roślin, a zwłaszcza z uwzględnieniem 
terminów ich kwitnienia i owocowania. 

2. Opracowanie wstępnego opisu stanu populacji poszczególnych gatunków ze 
stanowisk wymienionych w tabelach umieszczonych w pkt 12 niniejszego rozdziału. 
Wstępny opis stanu populacji musi: 
- być przeprowadzony w oparciu o zdjęcie fitosocjologiczne, opis struktury 
demograficznej populacji ze szczególnym uwzględnieniem oceny stopnia 
owocowania oraz udziału (wyrażonym %) osobników owocujących; 
- zawierać dane wyjściowe do monitoringu przedmiotów ochrony (określenie 
lokalizacji: obręby i działki ewidencyjne, współrzędne GPS z pomiaru dokonanego w 
centralnej części populacji, odniesienie do wskazanych obiektów typu „landpoint” 
przedstawiony na wydruku mapy Geoserwis GDOŚ w skali 1:1000); 
- obejmować  określenie zajmowanej powierzchni terenu przez populację  najlepiej 
poprzez oszacowanie punktowe na obwodzie populacji; 
- zawierać ogólny opis kondycji okazów w populacji, diagnozę uwarunkowań  
kluczowych dla oceny danej populacji (w tym elementów biotycznych i abiotycznych),  
sporządzony w trakcie obserwacji terenowych; 
- zawierać dokumentację fotograficzną na stanowiskach ujętych w 
Zamówieniu−przynajmniej 20 zdjęć oddających ogólny obraz populacji, stanowiska, 
poszczególnych okazów roślin, pojedynczych kwiatów/nasion, 
kwiatostanów/owocostanów; Zdjęcia w nazwie pliku powinny zawierać dane: 
autor_data_przedmiot fotografii; 
- być dostarczony Zamawiającemu najpóźniej do 40 dni od podpisania umowy 
- być dostarczony Zamawiającemu w formie wydruku w dwóch egzemplarzach oraz 
na nośniku CD/DVD lub pen-drive 
 

3. Opracowanie harmonogramu prac uwzględniających fenologię poszczególnych 
gatunków na poszczególnych stanowiskach, na których ma być przeprowadzony zbiór 
oraz przekazanie harmonogramu Zamawiającemu najpóźniej na 14 dni przed 
rozpoczęciem zbioru nasion. Zamawiający zastrzega sobie możliwość uczestniczenia 
w realizacji zbioru nasion oraz w wizytowaniu stanowisk.  
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4. Wizytowanie stanowisk zbioru dla sporządzenia wymaganych charakterystyk populacji 
i siedliska, wyboru najkorzystniejszego terminu zbioru i wyboru okazów roślin do 
zbioru nasion. 

5. Opracowanie kart charakterystyki stanu poszczególnych populacji.  

Charakterystyka musi: 

- być przeprowadzona w oparciu o zdjęcia fitosocjologiczne, opis struktury 

demograficznej populacji ze szczególnym uwzględnieniem oceny stopnia 

owocowania oraz udziału (wyrażonym %) osobników owocujących; 

- obejmować  określenie zajmowanej powierzchni terenu przez populację poprzez  

najlepiej poprzez oszacowanie punktowe na obwodzie populacji; 

− zawierać dane wyjściowe do monitoringu przedmiotów ochrony (określenie 

lokalizacji ; obręby i działki ewidencyjne, współrzędne GPS z pomiaru dokonanego w 

centralnej części populacji, odniesienie do wskazanych obiektów typu „landpoint” 

przedstawiony na wydruku mapy Geoserwis GDOŚ w skali 1:1000);  

- być  sporządzona na podstawie udokumentowanych fotograficznie, przynajmniej 

trzech w sezonie wegetacyjnym, wykonanych w różnych okresach fenologicznych, 

obserwacji terenowych; 

- zawierać opis stanu siedliska w obrębie stanowiska, obejmujący diagnozę 

uwarunkowań  kluczowych dla oceny danego rodzaju siedliska przyrodniczego (w 

tym elementów biotycznych i abiotycznych),  sporządzony w trakcie obserwacji 

terenowych; 

- zawierać opis stanu populacji, obejmujący ogólny opis kondycji okazów w populacji, 

diagnozę uwarunkowań  kluczowych dla oceny danej populacji (w tym elementów 

biotycznych i abiotycznych),  sporządzony w trakcie obserwacji terenowych; 

- zawierać spis literatury wykorzystanej do opracowania charakterystyki; 

- zawierać przegląd i analizę dostępnych danych nie starszych niż 10 lat 

(publikowanych, niepublikowanych, informacji ustnych) nt. występowania, stanu 

zachowania, zagrożeń, podejmowanych działań z zakresu ochronny czynnej i innych 

działań mogących mieć wpływ na stan ochrony gatunku 

− zawierać cyfrowe mapy tematyczne stanowiące ilustrację do przeprowadzonych 

obserwacji terenowych: skala dostosowana do wielkości powierzchni stanowiska, 

skany map wykonane w rozdzielczości nie niższej niż 300 dpi, kolor (RGB 24bit), 

kalibracja do układu współrzędnych PL 1992 i zapis w pliku TIFF niosącym 

informacje o georeferencji; 

− zawierać skład zespołu badawczego wraz z krótkim opisem doświadczeń w 

pracach obejmujących charakterystykę stanu populacji lub siedliska, zbiór nasion lub 

liści gatunków roślin; 

6. Wykonanie dokumentacji fotograficznej na stanowiskach ujętych w 
Zamówieniu−przynajmniej 40 zdjęć oddających ogólny obraz populacji, stanowiska, 
poszczególnych okazów roślin, pojedynczych kwiatów i nasion; Zdjęcia w nazwie pliku 
powinny zawierać dane: autor_data_przedmiot fotografii; 
 

7. Skompletowanie niezbędnego do zbioru nasion sprzętu i materiałów, dotarcie na 
stanowisko do zbioru nasion i dokonanie zbioru zgodnie z wytycznymi określonymi w 
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decyzji GDOŚ (Załącznik nr 1 do OPZ) oraz według metodyki opracowanej przez 
ENSCONET (European Native Seed Conservation Network - Europejska Sieć 
Ochrony Nasion Roślin Rodzimych), zamieszczonej w Podręczniku Zbioru Nasion 
Gatunków Dzikorosnących) dostępnym pod linkiem: 
http://ensconet.maich.gr/PDF/Collecting_protocol_Polish.pdf), a w szczególności z 
uwzględnieniem następujących wytycznych: 
 
- Zbiór nasion na danym stanowisku musi być poprzedzony przeprowadzonymi w tym 
samym roku, na podstawie własnych obserwacji terenowych: charakterystyką 
opisową stanu przedmiotowej populacji oraz charakterystyką stanu siedliska gatunku 
w obrębie stanowiska; 
- Przed przeprowadzeniem zbioru nasion należy skompletować materiały i sprzęt 
docelowo traktowane do wykorzystania podczas zbioru nasion; 
− Zbiór nasion powinien być  dokonany z zapewnieniem największej możliwej  
losowości prób, a nasiona zbierane będą w taki sposób, aby zapewnić 
reprezentatywny charakter próby; 
- Podczas zbioru należy nadawać próbom nazwy adekwatnie do nazwy gatunkowej 
oraz nazwy stanowiska oraz niezależnie od tego należy umieszczać na 
kopercie/etykiecie z daną próbą nasion informacje o nazwie gatunku, nazwie 
stanowiska i dacie zbioru; 
− Nasiona zbiera się z 10 - 20% roślin składających się na populację, w zależności od 
wielkości populacji, lecz najlepiej nie mniej niż z 50 roślin, chyba, że cała populacja 
liczy mniej niż 100 osobników. Zaleca się zebranie w jednej próbce około 5000 
nasion. Nie należy przekraczać 20% całkowitej liczby nasion dostępnych na danym 
stanowisku  w dniu zbioru.  
− Nasiona powinny być zbierane w fazie dojrzałości, w pełni wykształcone, 
zdrowe i nieuszkodzone. Zebrana próbka nasion musi zostać wstępnie oceniona pod 
względem  wielkości próbki (oszacowanie liczby nasion), stanu nasion oraz 
bezpośrednio po dokonaniu zbioru powinna być poddana wstępnemu oczyszczeniu, 
tj. wyeliminowaniu nasion pustych  i spasożytowanych oraz pozostałości roślinnych, 
innych organicznych lub mineralnych..   
− Zbiór nasion dokonywany jest do woreczków płóciennych lub torebek 
papierowych. Nie dopuszcza się zbioru do torebek z folii polietylenowej, aluminiowej 
lub celofanowej, gdyż grozi to uszkodzeniem nasion.  
− Po zbiorze próbki nasion należy umieścić w warunkach umożliwiających im 
wstępne podsuszenie dla utrzymania poziomu żywotności.   
 

8. Sporządzenie dokumentacji zbioru na specjalnym arkuszu – paszporcie zbioru nasion 

- obejmującym dane dotyczące populacji roślin i stanowiska zbioru nasion,  którego 

wzór zostanie przekazany Wykonawcy najpóźniej 7 dni po podpisaniu umowy; 

 
9. Dostarczenie na własny koszt do siedziby Zamawiającego zebranych próbek nasion 

maksymalnie w ciągu 10 dni od dnia zbioru z danego stanowiska w 
najkorzystniejszych warunkach dla ich żywotności wraz z paszportem zbioru nasion. 
 

10. Przekazanie Zamawiającemu w terminie 30 dni od zakończenia zbioru wymaganej 
dokumentacji w formie papierowej i elektronicznej. 
 

http://ensconet.maich.gr/PDF/Collecting_protocol_Polish.pdf
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11. Wykaz gatunków i populacji stanowiących źródło materiału roślinnego w postaci 
nasion do zbioru do Zadania 1. 

 Gatunek – nazwa polska Gatunek – nazwa łacińska Stanowisko  

1 ciemiężyca czarna Veratrum nigrum Las Serwitut 

2 ciemiężyca czarna Veratrum nigrum Kąty 

3 ciemiężyca czarna Veratrum nigrum Niedzieliski Las 

4 ciemiężyca czarna Veratrum nigrum Łabunie 

5 ciemiężyca czarna Veratrum nigrum Teresin 

6 ciemiężyca czarna Veratrum nigrum Lasy Strzeleckie 

7 dziurawiec wytworny Hypericum elegans Niedzieliska 

8 
kaldezja 

dziewięciornikowata 
Caldesia parnassifolia J. Uściwierz 

9 pierwiosnek bezłodygowy Primula vulgaris Łańcuchów 

10 żmijowiec czerwony Echium russicum Czumów 

11 dziewięćsił popłocholistny Carlina onopordifolia Rogów 

12 ostnica Jana Stipa joannis Tarnogóra 

 
 

12. Wypełnienie bazy danych wskazanej przez Zleceniobiorcę informacjami zawartymi w 
charakterystyce stanu populacji oraz w paszporcie zbioru nasion; 
 

IV. Przedmiotem usługi z zakresu Zadania 2 jest: 

a) Zbiór liści gatunków rzadkich i zagrożonych flory Polski ze stanowisk na tereniePolski 
południowo – wschodniej i dostarczenie ich do siedziby Zamawiającego 

b) Wstępny opis stanu populacji na stanowiskach ujętych w Zamówieniu; 
 

c) Charakterystyka stanu poszczególnych populacji przeprowadzona w oparciu o zdjęcia 
fitosocjologiczne, opis struktury demograficznej populacji ze szczególnym 
uwzględnieniem oceny stopnia kwitnienia i owocowania oraz udziału (wyrażonym %) 
osobników kwitnących, przedstawiona w formie karty charakterystyki populacji; 
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d) Wykonanie dokumentacji fotograficznej na stanowiskach ujętych w Zamówieniu 
e) Wykonywanie prac technicznych i pomocniczych przy organizowaniu i zbiorze materiału 

roślinnego w postaci liści; 
f) Sporządzenie dokumentacji zbioru liści na specjalnym arkuszu – paszporcie zbioru liści - 

obejmującym dane paszportowe populacji roślin i stanowiska zbioru liści, którego wzór 
zostanie przekazany Wykonawcy najpóźniej 7 dni po podpisaniu umowy;   

g) Wypełnienie bazy danych wskazanej przez Zleceniobiorcę informacjami zawartymi w 
charakterystyce stanu populacji oraz w paszporcie zbioru liści; 

h) − Wspólny słownik zamówień (CPV): 90 72 00 00 - 0 Ochrona środowiska, dodatkowy 
kod CPV: - 90 72 17 00-4 Usługi ochrony gatunków zagrożonych, 90 72 14 00-1 Usługi 
ochrony zasobów genetycznych 

 

V. Realizacja zamówienia musi obejmować następujący zakres prac dotyczący 

zadania 2: 

1. Opracowanie/dostosowanie metodyki prowadzenia praz  w oparciu o najlepszą 
dostępną wiedzę na temat biologii poszczególnych gatunków roślin, a zwłaszcza 
z uwzględnieniem terminów ich kwitnienia i owocowania. 

2. Opracowanie wstępnego opisu stanu populacji poszczególnych gatunków ze 
stanowisk wymienionych w tabelach umieszczonych w pkt 12 niniejszego 
rozdziału. 

Wstępny opis stanu populacji musi: 
- być przeprowadzony w oparciu o zdjęcie fitosocjologiczne, opis struktury 
demograficznej populacji ze szczególnym uwzględnieniem oceny stopnia kwitnienia 
oraz udziału (wyrażonym %) osobników kwitnących; 
- zawierać dane wyjściowe do monitoringu przedmiotów ochrony (określenie 
lokalizacji ; obręby i działki ewidencyjne, współrzędne GPS z pomiaru dokonanego w 
centralnej części populacji, odniesienie do wskazanych obiektów typu „landpoint” 
przedstawiony na wydruku mapy Geoserwis GDOŚ w skali 1:1000); 
- obejmować  określenie zajmowanej powierzchni terenu przez populację  najlepiej 
poprzez oszacowanie punktowe na obwodzie populacji; 
- zawierać ogólny opis kondycji okazów w populacji, diagnozę uwarunkowań  
kluczowych dla oceny danej populacji (w tym elementów biotycznych i abiotycznych),  
sporządzony w trakcie obserwacji terenowych; 
- zawierać dokumentację fotograficzną na stanowiskach ujętych w 
Zamówieniu−przynajmniej 20 zdjęć oddających ogólny obraz populacji, stanowiska, 
poszczególnych okazów roślin, pojedynczych kwiatów/nasion, 
kwiatostanów/owocostanów; Zdjęcia w nazwie pliku powinny zawierać dane: 
autor_data_przedmiot fotografii; 
- być dostarczony Zamawiającemu najpóźniej do 40 dni od podpisania umowy 
- być dostarczony Zamawiającemu w formie wydruku w dwóch egzemplarzach oraz 
na nośniku CD/DVD lub pen-drive 
 
3. Opracowanie harmonogramu prac uwzględniających fenologię poszczególnych 

gatunków na poszczególnych stanowiskach, na których ma być przeprowadzony 
zbiór oraz przekazanie harmonogramu Zamawiającemu najpóźniej na 14 dni 
przed rozpoczęciem zbioru nasion. Zamawiający zastrzega sobie możliwość 
uczestniczenia w realizacji zbioru nasion oraz w wizytowaniu stanowisk.  
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4. Wizytowanie stanowisk zbioru dla sporządzenia wymaganych charakterystyk 
populacji i siedliska, wyboru najkorzystniejszego terminu zbioru i wyboru okazów 
roślin do zbioru liści. 

5. Opracowanie kart charakterystyki stanu poszczególnych populacji.  

Charakterystyka musi: 

- być przeprowadzona w oparciu o zdjęcia fitosocjologiczne, opis struktury 

demograficznej populacji ze szczególnym uwzględnieniem oceny stopnia kwitnienia 

oraz udziału (wyrażonym %) osobników kwitnących; 

- obejmować  określenie zajmowanej powierzchni terenu przez populację najlepiej 

poprzez oszacowanie punktowe GPS na obwodzie populacji; 

− zawierać dane wyjściowe do monitoringu przedmiotów ochrony (określenie 

lokalizacji ; obręby i działki ewidencyjne, współrzędne GPS z pomiaru dokonanego w 

centralnej części populacji, odniesienie do wskazanych obiektów typu „landpoint” 

przedstawiony na wydruku mapy Geoserwis GDOŚ w skali 1:1000);  

- zawierać graficzny schemat populacji z uwzględnieniem rozkładu gęstości okazów 

na zajmowanej powierzchni, z ewentualnym układem subpopulacji oznaczonych 

alfanumerycznie na potrzeby charakterystyki; 

- być  sporządzona na podstawie udokumentowanych fotograficznie, przynajmniej 

trzech w sezonie wegetacyjnym, wykonanych w różnych okresach fenologicznych, 

obserwacji terenowych; 

- zawierać opis stanu siedliska w obrębie stanowiska, obejmujący diagnozę 

uwarunkowań  kluczowych dla oceny danego rodzaju siedliska przyrodniczego (w 

tym elementów biotycznych i abiotycznych),  sporządzony w trakcie obserwacji 

terenowych; 

- zawierać opis stanu populacji, obejmujący ogólny opis kondycji okazów w populacji, 

diagnozę uwarunkowań  kluczowych dla oceny danej populacji (w tym elementów 

biotycznych i abiotycznych),  sporządzony w trakcie obserwacji terenowych; 

- zawierać spis literatury wykorzystanej do opracowania charakterystyki; 

- zawierać przegląd i analizę dostępnych danych nie starszych niż 10 lat 

(publikowanych, niepublikowanych, informacji ustnych) nt. występowania, stanu 

zachowania, zagrożeń, podejmowanych działań z zakresu ochronny czynnej i innych 

działań mogących mieć wpływ na stan ochrony gatunku 

− zawierać cyfrowe mapy tematyczne stanowiące ilustrację do przeprowadzonych 

obserwacji terenowych: skala dostosowana do wielkości powierzchni stanowiska, 

skany map wykonane w rozdzielczości nie niższej niż 300 dpi, kolor (RGB 24bit), 

kalibracja do układu współrzędnych PL 1992 i zapis w pliku TIFF niosącym 

informacje o georeferencji; 

− zawierać skład zespołu badawczego wraz z krótkim opisem doświadczeń w 

pracach obejmujących charakterystykę stanu populacji lub siedliska, zbiór nasion lub 

liści gatunków roślin; 

 
6. Wykonanie dokumentacji fotograficznej na stanowiskach ujętych w 

Zamówieniu−przynajmniej 40 zdjęć oddających ogólny obraz populacji i 
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stanowiska, poszczególnych okazów roślin, pojedynczych kwiatów i nasion; 
Zdjęcia w nazwie pliku powinny zawierać dane: autor_data_przedmiot fotografii; 

 
7. Skompletowanie niezbędnego do zbioru liści sprzętu i materiałów, dotarcie na 

stanowisko do zbioru nasion i dokonanie zbioru zgodnie z decyzją GDOŚ 
(Załącznik nr 1 do OPZ oraz z wytycznymi: 

- Zbiór liści na danym stanowisku musi być poprzedzony przeprowadzonymi w tym samym 

roku, na podstawie własnych obserwacji terenowych: charakterystyką opisową 

przedmiotowej populacji, charakterystyką stanu siedliska gatunku w obrębie stanowiska, 

oraz charakterystyką stanu populacji; 

- Zbiór liści musi być  dokonany z zapewnieniem największej możliwej  losowości prób, a 

liście zbierane będą w taki sposób, aby zapewnić reprezentatywny charakter próby; 

- Liście zbiera się z 10 - 20% roślin składających się na populację, w zależności od wielkości 

populacji;  

- Zbierane są liście jak najmłodsze i zdrowe, bez widocznych uszkodzeń mechanicznych lub 

spowodowanych przez szkodniki i patogeny; 

- Przed rozpoczęciem zbioru liści konieczne jest zweryfikowanie jakości żelu 

krzemionkowego pod kątem jego aktywności sorpcyjnej;  

- Podczas zbioru nadawane będą próbom kolejne numery, odpowiadające kolejnym 

numerom okazów, z których zbierany jest materiał. Kolejne próbki muszą być umieszczane 

w pojemniku lub torebce z zamknięciem strunowym, wraz z umieszczeniem etykiety 

informującej o nazwie gatunku i nazwie stanowiska;  

- Liście zbierane są z pojedynczych roślin wybranych losowo z populacji dla zapewnienia 

reprezentatywności zmienności genetycznej populacji. Z pojedynczego okazu zbierana jest 

próbka liści o masie około 500 mg. Próbka liści jest umieszczana luźno w eppendorfie o 

pojemności 2 ml za pomocą pęsety lub manualnie w taki sposób, aby nie uległa zmiażdżeniu 

(jeżeli istnieje potrzeba, należy próbkę liści podzielić na 2 lub 3 eppendorfy). Eppendorf/y 

zawierające próbkę liści należy umieścić w torebce strunowej z aktywnym żelem 

krzemionkowym w celu umożliwienia wysuszenia materiału roślinnego, czyli z otwartymi 

wieczkami. Liście zebrane z każdej pojedynczej rośliny muszą być umieszczone w 

oddzielnych torebkach. Każdej torebce należy nadać kod numeryczny. Na graficznym 

schemacie populacji należy nanieść kolejne numery próbek, odpowiadające poszczególnym 

okazom, z których zbierano liście, adekwatnie do ich lokalizacji na stanowisku. Należy 

sprawdzać zdolność sorpcyjną żelu krzemionkowego, na co wskazuje intensywna barwa 

niebieska lub ciemnopomarańczowa, zależnie od rodzaju żelu. Torebki z próbkami liści 

należy umieścić w plastikowych szczelnie zamkniętych pudełkach, oddzielnie dla każdej 

populacji lub subpopulacji oraz przechowywać w możliwie chłodnych i suchych warunkach 

do czasu dostarczenia do Zamawiającego; W pudełku należy umieścić etykietę z danymi 

zbioru: nazwą gatunku i stanowiska, datą zbioru oraz paszportem zbioru liści. 
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8. Sporządzenie dokumentacji zbioru na specjalnym arkuszu – paszporcie zbioru 

liści - obejmującym dane dotyczące populacji roślin i stanowiska zbioru nasion, 

którego wzór zostanie przekazany Wykonawcy najpóźniej 7 dni po podpisaniu 

umowy; 

 
9. Dostarczenie na własny koszt do siedziby Zamawiającego zebranych próbek liści 

maksymalnie w ciągu 10 dni od dnia zbioru.. 
 
10. Przekazanie Zamawiającemu w terminie 30 dni od zakończenia zbioru 

wymaganej dokumentacji w formie papierowej i elektronicznej. 
 

11. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w wersji elektronicznej na nośniku 
CD/DVD lub pen-drive  oraz w formie wydruku dwa egzemplarze dokumentacji – 
karty charakterystyki, paszportu zbioru liści, dokumentacji fotograficznej oraz 
wszelkich innych dokumentów opisujących stan populacji. Przedłożone 
opracowania w formie wydruków powinny spełniać następujące wymagania: 

- dokumentacja opatrzona logotypami zgodnie z załącznikiem nr 5 do umowy.  
- czcionka Times New Roman 12 pkt, interlinia 1,15 wiersza, marginesy 2,5 cm oraz lewy 
margines na oprawę dodatkowo 0,5 cm; 
- dokumenty tekstowe i tabele należy zapisać w formacie „pdf” i „doc”; 
- wydruki dostarczone Zamawiającemu w dwóch egzemplarzach oprawionych w twardą 
oprawę, w sposób uniemożliwiający wydostawanie się kartek. 
 

 
12. Wykaz gatunków i populacji stanowiących źródło materiału roślinnego do zadania 

2. 

 Gatunek – nazwa polska Gatunek – nazwa łacińska Stanowisko  

1 ciemiężyca czarna Veratrum nigrum Las Serwitut 

2 ciemiężyca czarna Veratrum nigrum Kąty 

3 ciemiężyca czarna Veratrum nigrum Niedzieliski Las 

4 ciemiężyca czarna Veratrum nigrum Łabunie 

5 ciemiężyca czarna Veratrum nigrum Teresin 

6 ciemiężyca czarna Veratrum nigrum Lasy Strzeleckie 

7 dziurawiec wytworny Hypericum elegans Niedzieliska 

8 kaldezja Caldesia parnassifolia J. Uściwierz 
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dziewięciornikowata 

9 pierwiosnek bezłodygowy Primula vulgaris Łańcuchów 

10 żmijowiec czerwony Echium russicum Czumów 

11 dziewięćsił popłocholistny Carlina onopordifolia Rogów 

12 ostnica Jana Stipa joannis Tarnogóra 

 
 

 
13. Wypełnienie bazy danych wskazanej przez Zleceniobiorcę informacjami 

zawartymi w charakterystyce stanu populacji oraz w paszporcie zbioru nasion; 
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Załącznik nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia 
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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 Usługę  zbioru materiału roślinnego gatunków rzadkich i zagrożonych flory Polski ze 

stanowisk na terenie  Polski południowo-wschodniej oraz dostarczenie zebranego materiału 

roślinnego do siedziby Zamawiającego w celu realizacji działań pn. „Utworzenie Banku 

Nasion rzadkich i zagrożonych gatunków flory Polski” i „Utworzenie Banku DNA rzadkich  i 

zagrożonych gatunków flory Polski” w ramach projektu „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 10/ZP/2018FL   

 

WYKONAWCA 

Nazwa 

 

Adres 

 

Forma organizacyjno-prawna 

 

NIP 
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REGON 

 

  

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 10/ZP/2018FL 
 oferując wykonanie przedmiotu zamówienia za łączną CENĘ OFERTOWĄ: 
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Zbiór materiału roślinnego ze stanowisk na terenie Polski południowo-wschodniej 
 
CENA OFERTY BRUTTO………………………………………………………zł 
(słownie ……………………………………………………………………..……............................zł), 
 
w tym wartość podatku VAT: ………….. (słownie …………………..……............................zł) 

 
CENA OFERTY NETTO………………………………………………………zł  
(słownie ……………………………………………………………………..……............................zł), 
 
 
 
 

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 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) 

    

                                                           
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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7. Na podstawie art. 91 ust. 3a ustawy oświadczam(y), że wybór naszej oferty będzie/nie 
będzie4 prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie 
z przepisami o podatku od towarów i usług.  
 

Z uwagi na to, iż wybór naszej oferty 
będzie prowadził do powstania obowiązku 
podatkowego u Zamawiającego 
wskazuję(emy) informacje, o których 
mowa w art. 91 ust. 3a ustawy: Nazwa 
(rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa 
lub świadczenie będzie prowadzić do 
powstania obowiązku podatkowego u 
Zamawiającego5 

Wartość towaru lub usługi bez podatku 
od towarów i usług 

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

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

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

Oświadczam(y), że Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował do realizacji zamówienia 
osobą/osobami która jest/są  botanikiem przyrodnikiem w stopniu doktora nauk biologicznych 
lub rolniczych lub ogrodniczych     

 
 ……………………………………………..– …………………………………………….. 
(imię, nazwisko)        -  (wykształcenie i stopień naukowy) 

 

……………………………………………..– …………………………………………….. 
(imię, nazwisko)        -  (wykształcenie i stopień naukowy) 

 

9. 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 

                                                           
4 Wykonawca skreśla niewłaściwe. 

5 Wykonawca wypełnia tabelę tylko w przypadku, gdy wybór jego oferty prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. 
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obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 

milionów EUR. 

10. 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.* 

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

………………………………………………………. 

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

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

3) …………………………………………………………………………………………. 
( wadium) 

4) …………………………………………………………………………………………  
(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). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia                                                                                                10/ZP/2018FL  
Usługa  zbioru materiału roślinnego gatunków rzadkich i zagrożonych flory Polski ze stanowisk na terenie  Polski południowo-
wschodniej  oraz dostarczenie zebranego materiału roślinnego do siedziby Zamawiającego w celu realizacji działań pn. 
„Utworzenie Banku Nasion rzadkich i zagrożonych gatunków flory Polski” i „Utworzenie Banku DNA rzadkich  i zagrożonych 
gatunków flory Polski” w ramach projektu „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 41 z 68 

 

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 

…………………………………… 
(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: na „Usługę  zbioru 

materiału roślinnego gatunków rzadkich i zagrożonych flory Polski ze stanowisk na terenie  
Polski południowo-wschodniej oraz dostarczenie zebranego materiału roślinnego do siedziby 
Zamawiającego w celu realizacji działań pn. „Utworzenie Banku Nasion rzadkich i 
zagrożonych gatunków flory Polski” i „Utworzenie Banku DNA rzadkich  i zagrożonych 
gatunków flory Polski” w ramach projektu „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 nr 10/ZP/2018FL  
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 ustawy Pzp). 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: na „Usługę  zbioru 

materiału roślinnego gatunków rzadkich i zagrożonych flory Polski ze stanowisk na terenie  
Polski południowo-wschodniej oraz dostarczenie zebranego materiału roślinnego do siedziby 
Zamawiającego w celu realizacji działań pn. „Utworzenie Banku Nasion rzadkich i 
zagrożonych gatunków flory Polski” i „Utworzenie Banku DNA rzadkich  i zagrożonych 
gatunków flory Polski” w ramach projektu „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 nr 10/ZP/2018FL  
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:  
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Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
określonych przez zamawiającego w 
………………………………………………………...…………………………….. (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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Załącznik nr 5 do SIWZ - dokument składany na wezwanie Zamawiającego skierowane do Wykonawcy 

którego oferta została najwyżej oceniona 

 

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA 

 
 
Wykonawca 
 
Nazwa: ……………………………………………………...…….………………… 
 
Adres: ……………………………………………………...…….………………… 
 
 

na „Usługę  zbioru materiału roślinnego gatunków rzadkich i zagrożonych flory Polski ze 
stanowisk na terenie  Polski południowo-wschodniej oraz dostarczenie zebranego materiału 
roślinnego do siedziby Zamawiającego w celu realizacji działań pn. „Utworzenie Banku 
Nasion rzadkich i zagrożonych gatunków flory Polski” i „Utworzenie Banku DNA rzadkich  i 
zagrożonych gatunków flory Polski” w ramach projektu „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 nr 10/ZP/2018FL 
Oświadczam/-y, że: 
 
w realizacji zamówienia będą uczestniczyć następujące osoby:  
  

(Wskazać osobę na potwierdzenie spełniana warunku, że Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował do realizacji zamówienia minimum 

jednym botanikiem przyrodnikiem, który zbierze próbki nasion i liści.) 

Lp.  Imię i nazwisko  

 
 
 
 
 
 

Wykształcenie i specjalność, 
tytuł naukowy 

  

Informacja  
o podstawie do 
dysponowania 
osobą 

(wskazać 
podstawę, np. 
umowa o pracę, 
umowa cywilno-
prawna, 
zobowiązanie 
podmiotu 
trzeciego)  

 

Przewidywany 
zakres 

wykonywanych 
czynności 

 

  
.……………….. 

 
 
……………………………………….  

 
 

………………………….. 

zbiór próbek 
nasion i liści. 

 

 
 

* niewłaściwe skreślić 
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………………………………..     …………………………… 

       (miejscowość, data)                     (podpis wykonawcy) 

 

Nazwa: Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny CZRB w 
Powsinie 
Adres:  ul. Prawdziwka 2, 02-973 Warszawa Strona internetowa: 
www.ogrod-powsin.pl 
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Załącznik nr 6 do SIWZ 

 

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

DOTYCZĄCE PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ 
 

W związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia publicznego  
na „Usługę  zbioru materiału roślinnego gatunków rzadkich i zagrożonych flory Polski ze 
stanowisk na terenie  Polski południowo-wschodniej oraz dostarczenie zebranego materiału 
roślinnego do siedziby Zamawiającego w celu realizacji działań pn. „Utworzenie Banku 
Nasion rzadkich i zagrożonych gatunków flory Polski” i „Utworzenie Banku DNA rzadkich  i 
zagrożonych gatunków flory Polski” w ramach projektu „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 nr 10/ZP/2018FL 

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. 2017 r., poz. 229 ze 
zm.), 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 oferty6* 

 
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 

                                                           
6
 Niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 7 do SIWZ 

 

WZÓR UMOWY 

UMOWA Nr …………………../2018 

 

zawarta w dniu …………. 2018 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 na podstawie udzielonego pełnomocnictwa BOM.DOP.DD.014.110.2018 

przez dr Pawła Kojsa - Dyrektora Polskiej Akademii Nauk Ogrodu Botanicznego – Centrum 

Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie  

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 (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 usługa  zbioru materiału roślinnego gatunków rzadkich i 

zagrożonych flory Polski ze stanowisk na terenie  Polski południowo-wschodniej   oraz 

dostarczenie zebranego materiału roślinnego do siedziby Zamawiającego w celu realizacji 

działań pn. „Utworzenie Banku Nasion rzadkich i zagrożonych gatunków flory Polski” i 

„Utworzenie Banku DNA rzadkich  i zagrożonych gatunków flory Polski” w ramach 

projektu „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) /zwanego dalej: Projektem/.  

2. Wykonanie przedmiotu Umowy winno nastąpić w następujący sposób:  
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1) Zbiór materiału roślinnego ze stanowisk na terenie Polski południowo-wschodniej, w 

którego skład wchodzi:  

a. Zadanie 1. Zbiór nasion ze stanowisk na terenie Polski południowo-wschodniej   

b. Zadanie 2. Zbiór liści ze stanowisk na terenie Polski południowo-wschodniej   

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy 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) – stanowiącą Załącznik nr 3 do 

Umowy, 

4) Zasadami oznakowania materiałów związanych z wykonaniem zlecenia – Załącznik 

nr 5 do Umowy 

4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie ze sztuką i swoją 

najlepszą wiedzą a także zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w 

tym m.in. z: 

1) ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 142 

z późn. zm.), a w szczególności z art. 28 ust. 1-5 oraz 8, 10 i 13; 

2) Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu 

gospodarki leśnej (Dz. U. Nr 161, poz. 1141 z późn. zm.), 

3) Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie 

szczegółowych zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów (Dz. U. Nr 58, poz. 

405 z późn. zm.) 

5. W przypadku zmiany powyższych aktów prawnych, a także innych aktów prawnych 

wpływających na treść Umowy, Wykonawca uwzględni te zmiany w trakcie realizacji 

przedmiotu Umowy. 

 

§ 2. 

1. W każdym z Zadań 1 i 2 (zgodnie z §1 ust. 2) Wykonawca zobowiązany jest do: 

1) Opracowania metodyki prowadzenia prac w oparciu o najlepszą dostępną wiedzę na 

temat biologii poszczególnych gatunków roślin, a zwłaszcza z uwzględnieniem 

terminów ich kwitnienia i owocowania. 

2) Opracowania wstępnego opisu stanu populacji poszczególnych gatunków ze stanowisk 

wymienionych w tabelach w Załączniku nr 1. Wstępny opis stanu populacji musi: 

a. być przeprowadzony w oparciu o zdjęcie fitosocjologiczne, opis struktury 

demograficznej populacji ze szczególnym uwzględnieniem oceny stopnia 

owocowania oraz udziału (wyrażonym %) osobników owocujących i kwitnących; 

b. zawierać dane wyjściowe do monitoringu przedmiotów ochrony (określenie 

lokalizacji ; obręby i działki ewidencyjne, współrzędne GPS z pomiaru dokonanego 

w centralnej części populacji, odniesienie do wskazanych obiektów typu „landpoint” 

przedstawiony na wydruku mapy Geoserwis GDOŚ w skali 1:1000); 

c. obejmować określenie zajmowanej powierzchni terenu przez populację najlepiej 

poprzez oszacowanie punktowe na obwodzie populacji; 
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d. zawierać ogólny opis kondycji okazów w populacji, diagnozę uwarunkowań 

kluczowych dla oceny danej populacji (w tym elementów biotycznych i 

abiotycznych), sporządzony w trakcie obserwacji terenowych; 

e. zawierać dokumentację fotograficzną na stanowiskach ujętych w Zamówieniu – co 

najmniej 20 zdjęć oddających ogólny obraz populacji, stanowiska, poszczególnych 

okazów roślin, pojedynczych kwiatów/nasion, kwiatostanów/owocostanów; Zdjęcia 

w nazwie pliku powinny zawierać dane: autor_data_przedmiot fotografii; 

f.  być dostarczony Zamawiającemu najpóźniej do 40 dni od podpisania umowy; 

g. być dostarczony Zamawiającemu w formie wydruku w dwóch egzemplarzach oraz 

na nośniku CD/DVD lub pen-drive; 

3) Opracowania harmonogramu prac uwzględniających fenologię poszczególnych 

gatunków na poszczególnych stanowiskach, na których ma być przeprowadzony zbiór 

oraz przekazanie harmonogramu Zamawiającemu najpóźniej na 14 dni przed 

rozpoczęciem zbioru.  

4) Wizytowania, nie rzadziej niż trzykrotnie w sezonie wegetacyjnym po 15 marca, w 

odstępach nie częstszych niż raz na miesiąc i nie rzadziej niż raz na dwa miesiące, 

stanowisk zbioru dla sporządzenia wymaganych charakterystyk populacji i siedliska, 

wyboru najkorzystniejszego terminu zbioru i wyboru okazów roślin do zbioru nasion. 

5) Opracowania kart charakterystyki stanu poszczególnych populacji. 

6) Wykonania dokumentacji fotograficznej na stanowiskach ujętych w Zamówieniu – co 

najmniej 40 zdjęć oddających ogólny obraz populacji, stanowiska, poszczególnych 

okazów roślin, pojedynczych kwiatów i nasion; Zdjęcia w nazwie pliku powinny 

zawierać dane: autor_data_przedmiot fotografii; 

7) Skompletowania niezbędnego do zbioru nasion sprzętu i materiałów, dotarcia na 

stanowiska do zbioru nasion i dokonania zbioru zgodnie z wytycznymi określonymi w 

decyzji GDOŚ (Załącznik nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia) oraz według metodyki 

opracowanej przez ENSCONET (European Native Seed Conservation Network - 

Europejska Sieć Ochrony Nasion Roślin Rodzimych), zamieszczonej w Podręczniku 

Zbioru Nasion Gatunków Dzikorosnących) dostępnym pod linkiem: 

http://ensconet.maich.gr/PDF/Collecting_protocol_Polish.pdf). 

8) Dostarczenia na własny koszt i ryzyko do siedziby Zamawiającego zebranych próbek 

materiału roślinnego maksymalnie w ciągu 10 dni od dnia zbioru z ich paszportem 

zbioru. 

9) Przekazania Zamawiającemu w terminie 30 dni od zakończenia zbioru wymaganej 

dokumentacji w formie papierowej i elektronicznej: kart charakterystyk populacji 

sporządzone na wzorze wykonawcy, dokumentacji fotograficznej, paszportów zbioru 

materiału roślinnego 

2. Szczegółowy zakres, wytyczne i opis sposobu wykonania działań, o których mowa w §2 

ust 1 znajduje się w Załączniku nr 1 Opis przedmiotu zamówienia. 

3. Wykonanie przedmiotu Umowy winno nastąpić w następujących terminach: 

1) Zbiór materiału roślinnego ze stanowisk na terenie Polski południowo-wschodniej, w 

szczególności:  
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a. Zadanie 1. Zbiór nasion ze stanowisk na terenie Polski południowo-wschodniej, 

ustala się następujący termin wykonania: 

i. dla działań, o których mowa w §2 ust 1. Pkt: 1) i 2) od dnia zawarcia Umowy  

do dnia 31 grudnia 2018 r.; 

ii. dla działań, o których mowa w §2 ust 1. Pkt od 3) do 9) od dnia 01 stycznia 

2019r. do dnia 30 października 2019 r.; 

b. Zadanie 2. Zbiór liści ze stanowisk na terenie Polski południowo-wschodniej ustala 

się następujący termin wykonania: 

i. dla działań, o których mowa w §2 ust 1. Pkt: 1) i 2) od dnia zawarcia Umowy  

do dnia 31 grudnia 2018 r.; 

ii. dla działań, o których mowa w §2 ust 1. Pkt od 3) do 9) od dnia 01 stycznia 

2019r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.; 

4. Wykonawca jest zobowiązany informować Zamawiającego (pisemnie lub drogą 

elektroniczną) o terminie rozpoczęcia i zakończenia działania, o których mowa w §2 ust 1 

pkt 4), 7) i 8), na minimum 14 dni przed rozpoczęciem danego działania. Zamawiający 

zastrzega możliwość uczestniczenia w realizacji zbioru nasion oraz w wizytowaniu 

stanowisk. 

5. Do potwierdzenia wykonania przedmiotu Umowy niezbędne jest podpisanie przez 

Zamawiającego, protokołu odbioru działań, o których mowa w §2 ust 1. Pkt: 1) i 2) i 

działań, o których mowa w §2 ust 1. Pkt od 3) do 9) – bez zastrzeżeń.  

Podpisanie bez zastrzeżeń ostatniego protokołu odbioru działań w danym Zadaniu jest 

równoznaczne z wykonaniem danego Zadania.  

Datę wykonania Umowy stanowi dzień podpisania bez zastrzeżeń ostatniego protokołu 

odbioru działania w ramach ostatniego Zadania. 

6. Do odbioru ze strony Zamawiającego, upoważniona jest komisja działająca pod 

przewodnictwem Kierownika Projektu lub innej osoby wyznaczonej przez Kierownika 

Projektu.  

7. Wzór Protokół odbioru stanowi Załącznik nr 4 do Umowy: 

8. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości Zamawiający może odmówić odebrania 

działań wykonanych wadliwie. Po upływie terminu wykonania działań, Zamawiający może:  

a. naliczyć Wykonawcy karę umowną, zgodnie z §5 Umowy; albo  

b. wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin na wykonanie w sposób wolny o wad, 

a po jego bezskutecznym upływie odstąpić od Umowy;   

i w każdym z przypadków wskazanych w pkt ‘a’ i ‘b’ powyżej zastępczo powierzyć 

wykonanie działań niewykonanych należycie w ramach Wykonania Zastępczego na koszt 

i ryzyko Wykonawcy. 

 

§ 3. 

1. Za wykonanie Umowy Strony ustalają wynagrodzenie brutto (z VAT) w wysokości  
………………… zł, słownie (……………………..), w tym:  
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1) za wykonanie działań, o których mowa w §2 ust 1. Pkt: 1) i 2) w Zadaniach 1 i 2  
(zgodnie z §1 ust. 2) : ……………….……………. zł brutto, słownie 
(…………………………………….………….), co stanowi 10% wartości wynagrodzenia; 

2) za wykonanie działań, o których mowa w §2 ust 1. Pkt od 3) do 9) w Zadaniach 1 i 2  
(zgodnie z §1 ust. 2) : ……………………….……. zł brutto, słownie 
(……………………………………….……….), co stanowi 90% wartości wynagrodzenia; 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w §3 ust. 1 obejmuje wszystkie koszty realizacji 

przedmiotu Umowy i nie będzie podlegało zmianom. 

3. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w §3 ust. 1 pkt. 1 nastąpi po wykonaniu 

wszystkich działań, o których mowa w §2 ust 1. Pkt: 1) i 2) w Zadaniach 1 i 2  

(zgodnie z §1 ust. 2), 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 protokołami odbioru 

bez zastrzeżeń.  

4. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w §3 ust. 1 pkt. 2 nastąpi po wykonaniu 

wszystkich działań, o których mowa w §2 ust 1. Pkt: od 3) do 9) w Zadaniach 1 i 2  

(zgodnie z §1 ust. 2), 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 protokołami odbioru 

bez zastrzeżeń.  

5. Za dzień zapłaty Strony ustalają dzień wydania dyspozycji przelewu z rachunku 

bankowego Zamawiającego. 

6. Na fakturze / rachunku należy umieścić dokładny opis usługi zgodny z Umową. 

7. Zamawiający nie udziela żadnych zaliczek na poczet wykonywanych prac. 

8. Podstawą wystawienia faktury/rachunku jest podpisany bez zastrzeżeń przez 

Zamawiającego protokół odbioru.  

 

§ 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 

udzielania wyjaśnień dotyczących sposobu realizacji przedmiotu Umowy oraz informacji 

dotyczących postępu w realizacji przedmiotu Umowy. 

2. Czynności kontrolne prowadzone poza siedzibą Zamawiającego wykonywane będą 

przez jego przedstawicieli, działających na podstawie pisemnego upoważnienia 

udzielonego przez Kierownika Projektu lub innej osoby wyznaczonej przez Kierownika 

Projektu. 

3. Wykonawca jest zobowiązany stosować się do wytycznych i wskazówek Zamawiającego 

oraz udzielania wyjaśnień dotyczących realizacji przedmiotu Umowy, na każde żądanie 

i w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 
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4. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie Umowy przez osoby wskazane 

w: Formularzu Ofertowym (Załącznik nr 2 do SIWZ) oraz w Wykazie osób (Załącznik nr 

5 do SIWZ). 

5. Zmiana osób wskazanych w ust. 4 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. 

6. W przypadku powierzenia wykonania części przedmiotu Umowy podwykonawcy, 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jego działania lub zaniechania jak za własne. 

7. Na zasadach określonych poniżej Wykonawca może powierzyć wykonanie części 

zamówienia podwykonawcy:  

1) Zatrudnienie dodatkowego(ych) podwykonawcy(ów), zmiana podwykonawcy(ów) lub 

zmiana zakresu prac powierzonych podwykonawcy(om), nie wskazanego(ych) w 

ofercie, dopuszczalna jest po zawiadomieniu o tym  Zamawiającego; 

2) Dalsze powierzenie wykonania całości lub części powierzonych podwykonawcom 

prac dalszym podwykonawcom, dopuszczalne jest po zawiadomieniu o tym  

Zamawiającego; 

8. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22 a ust. 1 ustawy Pzp, w 

celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest 

zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub 

Wykonawca samodzielnie, spełnia je w stopniu nie mniejszym, niż podwykonawca, na 

którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia 

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.108, ze zm.). 

10. 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. 

11. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego 

nie krótszym niż 3 dni robocze, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć oświadczenie 

o zatrudnianiu przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane 

przez Zamawiającego w SIWZ czynności, na podstawie umowy o pracę. 

12. 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. 
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13. 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 w SIWZ 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.  

14. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i przestrzeganie przepisów i 

uregulowań prawnych obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej, w tym zasad i 

przepisów BHP i ppoż. na terenie wykonywanych prac.  

15. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania przedmiotu Umowy wykorzystując 

techniki oraz technologie gwarantujące minimalizację strat i zanieczyszczeń w 

środowisku naturalnym. 

16. Wykonawca obowiązany jest realizować przedmiot Umowy w taki sposób, aby 

zabezpieczyć Zamawiającego przed roszczeniami osób trzecich, oraz ponosi 

odpowiedzialność za wszystkie szkody wynikające z jego działań. 

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 oświadcza i gwarantuje, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone 

autorskie prawa majątkowe do utworów powstałych w ramach Umowy /w tym metodyka 

prowadzenia prac, wstępny opisu stanu populacji, dokumentacja fotograficzna, 

harmonogram 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.  

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;  
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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 zaakceptowanego 

Wstępnego Raportu Merytorycznego, 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. 

 

§ 6 

1. W razie niewykonania Umowy Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kary 

umownej 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 w wysokości 10 % wartości całego wynagrodzenia brutto, o którym mowa 

w §3 ust. 1. 

3. W razie wystąpienia zwłoki w wykonaniu działań w terminach określonych w §2 ust. 3, 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,01% wartości całego 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §3 ust. 1, za każdy jeden dzień zwłoki w danym 

podzadaniu. 

4. W razie wystąpienia zwłoki w usunięciu wad, o których mowa w §2 ust 8 Umowy, 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,02% 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 naruszenie obowiązku przedłożenia Zamawiającemu w terminie do 40 dni 

kalendarzowych od podpisania Umowy, Wstępnego opisu stanu populacji, w wysokości 

0,2 % wartości całego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §3 ust. 1, za każdy jeden 

dzień opóźnienia.  
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6. Za naruszenie obowiązku informowania Zamawiającego o terminie rozpoczęcia 

i zakończenia działania, o których mowa w §2 ust 1 pkt 4), 7) i 8), na minimum 14 dni 

przed rozpoczęciem danego działania, w wysokości 0,05 % wartości całego 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §3 ust. 1, za każdy jeden przypadek 

naruszenia.  

7. Za naruszenie obowiązku stosowania się do wytycznych i wskazówek Zamawiającego 

oraz udzielania wyjaśnień dotyczących realizacji przedmiotu Umowy, na każde żądanie 

i w terminie wskazanym przez Zamawiającego, w wysokości 0,05 % wartości całego 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy jeden przypadek 

naruszenia. 

8. Za niedopełnienie wymogu zatrudniania Pracowników uczestniczących w realizacji 

zamówienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy – w 

wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie 

przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia 

przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu 

zatrudniania Pracowników świadczących Usługi na podstawie umowy o pracę 

w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy) 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; 

9. Za naruszenie obowiązku przedkładania i przekazywania przez Wykonawcę 

dokumentów, o których mowa w Umowie i Załącznikach (w tym m.in. faktur, raportów, 

sprawozdań i innych, za wyjątkiem map i zdjęć), drukowanych na papierze 

pochodzącym z recyklingu, w wysokości 500,00 zł (pięćset złotych), za każdy jeden 

przypadek naruszenia. 

10. 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 

11. Zamawiający ma prawo do pomniejszenia wartości wynagrodzenia za wykonanie 

przedmiotu Umowy o wartość naliczonych kar. 

12. Naliczanie i dochodzenie zapłaty kar pozostaje niezależne od uprawnienia do 

odstąpienia od Umowy. 

13. W przypadku odstąpienia od Umowy, w mocy pozostają postanowienia zobowiązujące 

Wykonawcę do zapłaty kar umownych naliczonych przed odstąpieniem od Umowy. 

14. W przypadku, gdy z winy Wykonawcy, Zamawiający nie otrzyma z instytucji 

współfinansującej całości lub części dofinansowania przyznanego na realizację 

określonego w §1 ust. 1 przedmiotu Umowy, Wykonawca obowiązany jest do zwrotu 

Zamawiającemu utraconej kwoty dofinansowania. 

 

§ 7 
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1. Niezależnie od innych przyczyn wskazanych w treści Umowy Zamawiający ma prawo 

odstąpienia od Umowy (w całości lub w części) w przypadku:  

1) utrudniania kontroli procesu wykonywania przedmiotu Umowy; 

2) wykonania przedmiotu Umowy w sposób sprzeczny z postanowieniami §1 ust 3 i 4, 

3) wykonywania przedmiotu Umowy przy pomocy podwykonawców nie wskazanych w 

ofercie złożonej w Przetargu lub w stosunku do których Zamawiający nie wyraził swojej 

zgody, 

4) gdy zwłoka w wykonaniu danego działania w Zadaniu ponad termin określony w §2 ust. 

1 przekracza 3 miesiące.    

2. Oświadczenie o odstąpieniu może być złożone w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości o przyczynach stanowiących podstawę odstąpienia.  

3. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, 

lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa 

państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od Umowy w 

całości lub części w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 

okolicznościach.   

 

§ 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 §9.  

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 
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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). 

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 rzecznych i 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) zmian wynikających z przepisów prawa, w tym zmiana instytucji, organizacji, 

podmiotu prawnego odpowiedzialnych za gospodarowanie na terenie, na którym 

występują stanowiska populacji objętych przedmiotem Umowy;  

4) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, 

pomimo zachowania należytej staranności, w szczególności takich jak nadmierna 

aktywność zwierząt roślinożernych, brak okazów roślin kwitnących lub owocujących 

na skutek zaburzeń fenologicznych lub użytkowania przez zarządcę terenu, zanik 

populacji na danym stanowisku 

5) wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń, leżących po Stronie Zamawiającego i nie 

wynikających z winy Wykonawcy; 

6)  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; 
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7) 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.  

W przypadku zmniejszenia bądź zwiększenia zakresu przedmiotu umowy na podstawie 

którejkolwiek z przesłanek wskazanych w  § 8 umowy odpowiedniej zmianie ulegnie 

wynagrodzenie, proporcjonalnie do zakresu wprowadzonej zmiany. 

12. W sytuacji, gdyby na którymś ze stanowisk wskazanym w Załączniku nr 1 – Opis 

przedmiotu zamówienia, nie był możliwy zbiór liści lub nasion danego gatunku, ze 

względu na stan populacji lub zbyt duże ryzyko uszczuplenia puli genowej populacji 

Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia o tym Zamawiającego, 

oraz:  

1) wskazania Zamawiającemu w terminie do 7 dni od powyższego zawiadomienia, dla 

każdego z powyższych stanowisk, co najmniej dwóch innych populacji nie 

wymienionych w Załączniku nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia, z których 

możliwym jest dokonania zboru liści lub nasion danego gatunku.  

W przypadku akceptacji przez Zamawiającego populacji wskazanej przez 

Wykonawcę, Zamawiający wystąpi o uzyskanie prawem przewidzianej zgody na 

dokonanie zbioru, a po jej uzyskaniu Wykonawca dokona w 2019 roku zbioru 

analogicznie jak dla stanowisk wskazanych w Załączniku nr 1 – Opis przedmiotu 

zamówienia.  

Zmiana, o której mowa w pkt 1 może skutkować zmianą terminu wykonania 

przedmiotu Umowy lub zmianą harmonogramu płatności. Zmiana terminu 

wykonania przedmiotu Umowy może nastąpić o sumę ilości dni niezbędnej dla 

dokonania zbioru w naturalnym cyklu wegetacji roślin. Zmiana harmonogramu 

płatności może nastąpić poprzez dostosowanie harmonogramu płatności do 

zmienionego terminu wykonania przedmiotu Umowy. 

2) w przypadku niewskazania Zamawiającemu co najmniej dwóch innych populacji 

zgodnie z pkt 1, lub brakiem akceptacji Zamawiającego dla wskazanych populacji, 

lub nieuzyskaniem prawem przewidzianej zgody na dokonanie zbioru w 2019 roku, 

Wykonawca dokona zbioru wyłącznie na stanowiskach wskazanych w Załączniku nr 

1 – Opis przedmiotu zamówienia, dla których jest możliwy zbiór liści lub nasion. 

Sytuacja, o której mowa w pkt 2 będzie skutkować zmianą wynagrodzenia 

Wykonawcy. Zmiana wynagrodzenia nastąpi poprzez obliczenie proporcjonalnej 

wartości wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w §3 ust 1 Umowy, za 

dokonanie zbioru na każdym ze stanowisk wskazanym w Załączniku nr 1 – Opis 

przedmiotu zamówienia, oraz obniżeniu wynagrodzenia Wykonawcy do wysokości 

20% wartości wynagrodzenia za czynności na stanowiskach wskazanych w 

Załączniku nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia, na których nie był możliwy zbiór liści 

lub nasion. 
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§ 9 

1. Osobą wyznaczoną do uzgodnień związanych z wykonaniem Umowy, w tym nadzoru nad 

realizacją umowy, ze strony Zamawiającego jest Kierownik Projektu lub inna osoby 

wyznaczone przez kierownika projektu.  

………………. tel. …………….. e-mail: ………………. (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: …………… 

§ 10 

1. W sprawach nieuregulowanych Umową będą miały zastosowanie obowiązujące przepisy 

prawa, w szczególności: ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 

r. poz. 459 z późn.zm), ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim 

i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1191 ze zm.). 

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. 

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 – SIWZ 

Załącznik nr 4 – Wzór protokołu odbioru  

Załącznik nr 5 – Zasady oznakowania materiałów związanych z wykonaniem zlecenia 

 

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

       ZAMAWIAJĄCY                                                                            WYKONAWCA  
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Załącznik nr 4 do Umowy - Wzór protokołu odbioru  

 

 

Warszawa, dnia ………………………… r. 

PROTOKÓŁ ODBIORU nr… 

do umowy nr…………….…. z dnia……… 

I. W dniu ……………………………r. w PAN Ogrodzie Botanicznym – CZRB w Warszawie 

dokonano odbioru / ponownego odbioru* następujących prac: 

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

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

Komisja w składzie: 

1. …………………………………………................................. – Przewodniczący, 

2. …………………………………………................................. – Przedstawiciel PAN OB.-

CZRB, 

3. …………………………………………................................. – Przedstawiciel PAN OB.-

CZRB, 

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

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

Podpisy Komisji: 

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 5 do Umowy 

 

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 8 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; Dane 

kontaktowe zamawiającego: 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; 

 inspektorem ochrony danych osobowych jest Pan Paweł Kojs (Lokalny Administrator 

Bezpieczeństwa Informacji), 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; Pani Tamara Rogowska (Administrator 

Bezpieczeństwa Informacji) Polska Akademia Nauk Pałac Kultury i Nauki, pl. Defilad 1, 

00-901 Warszawa, skrytka pocztowa 24, tel. 22/182 68 34, e-

mail:tamara.rogowska@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. Usługa  

zbioru materiału roślinnego gatunków rzadkich i zagrożonych flory Polski ze stanowisk na 

terenie Polski południowo-wschodniej oraz dostarczenie zebranego materiału roślinnego 

do siedziby Zamawiającego w celu realizacji działań pn. „Utworzenie Banku Nasion 

rzadkich i zagrożonych gatunków flory Polski” i „Utworzenie Banku DNA rzadkich i 

zagrożonych gatunków flory Polski” w ramach projektu „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); 

 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 
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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 

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).   

 

 

 

 

 



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia                                                                                                10/ZP/2018FL  
Usługa  zbioru materiału roślinnego gatunków rzadkich i zagrożonych flory Polski ze stanowisk na terenie  Polski południowo-
wschodniej  oraz Polski  zachodniej   oraz dostarczenie zebranego materiału roślinnego do siedziby Zamawiającego w celu 
realizacji działań pn. „Utworzenie Banku Nasion rzadkich i zagrożonych gatunków flory Polski” i „Utworzenie Banku DNA 
rzadkich  i zagrożonych gatunków flory Polski” w ramach projektu „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 66 z 68 

 
 

Załącznik nr 9 do SIWZ 

 
 

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.3 pkt 3 lit. a siwz - w okresie ostatnich 3 lat przed 
dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie należycie wykonał lub wykonuje  co najmniej 
jedną usługę zbioru materiału roślinnego na potrzeby banków nasion lub banków 
genów.    

  

 
  

 
Lp. 

 
 

 Przedmiot i opis 
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 dysponowania 
(niewłaściwe skreślić) 

     Zasób własny 
Wykonawcy/ zasób 
podmiotu trzeciego* 
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Załącznik nr 10 do SIWZ 

 
ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU, O KTÓRYM MOWA W ART. 22a USTAWY Pzp  DO 
ODDANIA DO DYSPOZYCJI WYKONAWCY NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW NA POTRZEBY 
WYKONANIA ZAMÓWIENIA  pn:  
 
Usługa  zbioru materiału roślinnego w postaci liści i nasion gatunków rzadkich i zagrożonych 
flory Polski ze stanowisk na terenie Polski południowo-wschodniej oraz dostarczenie 
zebranego materiału roślinnego do siedziby Zamawiającego w celu realizacji działań pn. 
„Utworzenie Banku Nasion rzadkich i zagrożonych gatunków flory Polski” i „Utworzenie 

Banku DNA rzadkich i zagrożonych gatunków flory Polski” w ramach projektu „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).    
 
 
  
 
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) osoba  
 
do dyspozycji Wykonawcy : 
………………………………………………………………………………………………  (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: 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………… 



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia                                                                                                10/ZP/2018FL  
Usługa  zbioru materiału roślinnego gatunków rzadkich i zagrożonych flory Polski ze stanowisk na terenie  Polski południowo-
wschodniej  oraz Polski  zachodniej   oraz dostarczenie zebranego materiału roślinnego do siedziby Zamawiającego w celu 
realizacji działań pn. „Utworzenie Banku Nasion rzadkich i zagrożonych gatunków flory Polski” i „Utworzenie Banku DNA 
rzadkich  i zagrożonych gatunków flory Polski” w ramach projektu „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 68 z 68 

 
 

5) okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący: 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………… 

__________________________________ 
podpisy osób/osoby wskazanych w 

dokumencie uprawniającym 
do występowania w obrocie prawnym lub 

posiadających pełnomocnictwo 
 

      , dnia       r. 
(miejscowość)   (data)  

 

 

 


