SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości
zamówienia równej progowi unijnemu lub większej na:

Wykonanie ekspertyzy dotyczącej opracowania modelu gospodarowania wodą
w obszarze Natura 2000 Bagno Wizna PLB200005.
Znak sprawy: WOF.261.22.2021
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I. Informacje ogólne
1. Zamawiający:
Skarb Państwa – Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku
Adres: ul. Dojlidy Fabryczne 23, 15-554 Białystok
Numer telefonu: 85 74-06-981
Adres poczty elektronicznej: przetargi.bialystok@rdos.gov.pl
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: platformazakupowa.pl
Adres strony internetowej Zamawiającego: http://bip.bialystok.rdos.gov.pl/zamowienia
2. Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści specyfikacji
warunków zamówienia (SWZ) oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane
z postępowaniem o udzielenie zamówienia: platformazakupowa.pl
3. Niniejsze postępowanie oznaczone jest znakiem: WOF.261.22.2021
II. Tryb udzielenia zamówienia
1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132
ustawy z dnia 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej
„PZP”, oraz aktów wykonawczych do niej, o wartości zamówienia równej progowi unijnemu lub
większej.
2. Zamawiający, zgodnie z art. 139 PZP, przewiduje odwróconą kolejność czynności, tj. może
najpierw dokonać badania i oceny ofert, a następnie dokonać kwalifikacji podmiotowej
wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia
oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.
3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem art.261
ustawy PZP.
4. Zgodnie z art. 257 PZP, Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego
postępowania, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na
sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.
5. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SWZ”,
mają zastosowanie przepisy ustawy PZP.
III. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ekspertyzy dotyczącej opracowania modelu
gospodarowania wodą w obszarze Natura 2000 Bagno Wizna PLB200005.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik Nr 1 do SWZ.
3. Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
90700000-4 Usługi środowiska naturalnego;
90712400-5 Usługi planowania strategii zarządzania zasobami naturalnymi lub ich ochrony
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
5. Zamawiający informuje, że nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8
PZP.
6. Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy.
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IV. Termin wykonania zamówienia
1. Wymagany termin wykonania zamówienia: w terminie ostatecznym do 460 dni kalendarzowych
od dnia podpisania umowy.
2. Realizacja zamówienia została podzielona na dwa etapy:
1) I etap – termin realizacji zamówienia do 100 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy,
2) II etap – termin realizacji zamówienia do 460 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.
V. Informacja o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu, których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych
i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej
1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
2. Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie oświadczeń,
wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji (innych niż oferta Wykonawcy), odbywa
się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, tj. przez platformazakupowa.pl
3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego, musi posiadać konto na platformazakupowa.pl
4. Wymagania techniczne i organizacyjne sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji
elektronicznej, zostały opisane w Instrukcji dla Wykonawców. Sposób sporządzenia, wysyłania
i odbierania korespondencji elektronicznej musi być zgodny z wymaganiami określonymi
w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 70 PZP.
5. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, akceptuje
warunki korzystania z platformy zakupowej, określone w Regulaminie korzystania z Platformy
Zakupowej oraz zobowiązuje się, korzystając z platformy, przestrzegać jej postanowień.
6. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem platformy zakupowej wynosi 150
MB.
7. Za datę przekazania wniosków, zawiadomień, dokumentów lub oświadczeń elektronicznych,
podmiotowych środków dowodowych lub cyfrowego odwzorowania podmiotowych środków
dowodowych oraz innych informacji sporządzonych pierwotnie w postaci papierowej,
przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie
przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego”, po których pojawi się komunikat, że
wiadomość została wysłana do zamawiającego.
8. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) w drugim
kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku “Złóż ofertę” i wyświetlenie się komunikatu,
że oferta została zaszyfrowana i złożona.
9. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego za pośrednictwem platformy zakupowej:
platformazakupowa.pl z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień
niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert
(udostępniając je na stronie internetowej prowadzonego postępowania), pod warunkiem, że
wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż na 14 dni przed
upływem terminu składania ofert. W przypadku, gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie
wpłynie w terminie, zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz
przedłużenia terminu składania ofert. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg
terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.
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10. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją
korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się
z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij
wiadomość do zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę
handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu, ponieważ nie został
spełniony obowiązek narzucony w art. 221 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
11. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące
w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz
innych
czynności
podejmowanych
w
niniejszym
postępowaniu
przy
użyciu
platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie
internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
VI. Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z wykonawcami
Osobami uprawnionymi do komunikowania się z wykonawcami są:
1) W kwestiach proceduralnych: Pani Ewa Popławska, kontakt przez platformazakupowa.pl
2) W kwestiach merytorycznych: Pani Iwona Naliwajek, kontakt przez platformazakupowa.pl
VII. Informacja o warunkach udziału w postępowaniu
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w ogłoszeniu
o zamówieniu i niniejszej SWZ.
2. Oświadczenie potwierdzające wstępnie brak podstaw do wykluczenia z postępowania oraz
spełnianie warunków udziału w postępowaniu
Zamawiający korzysta z zapisów art. 139 ust. 2 PZP i żąda złożenia oświadczenia, o którym
mowa w art. 125 ust.1 – JEDZ wyłącznie od wykonawcy, którego oferta została najwyżej
oceniona.
1) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie dotyczące braku podstaw do wykluczenia
z postępowania oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu w formie Jednolitego
Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ/ESPD) wykonawca wykonuje zgodnie
z załącznikiem nr 2 do SWZ.
2) Instrukcja wypełniania jednolitego dokumentu (JEDZ) stanowi załącznik nr 2a do SWZ
(dodatkowo jest dostępna do pobrania pod adresem internetowym:
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0026/45557/Jednolity-EuropejskiDokument-Zamowienia-instrukcja-2021.01.20.pdf).
3) Serwis umożliwiający wykonawcom utworzenie, wypełnienie i ponowne wykorzystanie
standardowego formularza JEDZ jest dostępny pod adresem: JEDZ (uzp.gov.pl).
4) Wykonawca w części IV JEDZ wypełnia jedynie sekcję α- ogólne oświadczenie o spełnieniu
warunków udziału w postępowaniu,
5) Zamawiający nie wymaga, aby wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części
zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw
wykluczenia z udziału w postępowaniu złożył JEDZ dotyczący podwykonawców,
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6) 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, w myśl art. 125 ust.5 PZP ma obowiązek
przedstawić dla każdego z podmiotów, których to dotyczy- odrębny jednolity dokument JEDZ,
podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania danego podmiotu.
7) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, JEDZ składa każdy
z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Wymóg ten dotyczy również spółek
cywilnych,
8) JEDZ, składa się pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej.
3. Zamawiający wymaga wykazania przez wykonawcę spełnienia warunku określonego w art. 112
ust. 2 PZP dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej.
1) Zamawiający uzna za spełniony warunek posiadania wiedzy i doświadczenia w przypadku, gdy
wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał tj. zrealizował,
zakończył (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych) - co
najmniej:
2 usługi odpowiadające rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia i wartości nie
mniejszej niż 60 000 zł brutto każda lub 1 usługa odpowiadająca usłudze stanowiącej
przedmiot zamówienia i wartości nie mniejszej niż 120 000 zł brutto. Przez pojęcie „usługa
odpowiadająca swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia” należy
rozumieć usługę wykonania ekspertyzy z zakresu gospodarowania wodą na siedliskach
hydrogenicznych;
UWAGA!
 W przypadku usług ciągłych nadal wykonywanych należy podać wartość usług zrealizowanych
przed upływem terminu składania ofert,
 Wykonawca w momencie, kiedy wykazuje usługę, która opiewała na większy zakres niż
opisany w SWZ, do celów spełnienia warunków przedstawia Zamawiającemu zakres na
spełnienie warunków z danej umowy z wyliczoną kwotą za ten zakres, tj. nie wskazuje
wartości całej umowy, a wartość faktycznie wykonanej usługi.
 Jeżeli zamówienie było realizowane przez wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia (konsorcjum), Wykonawca przedstawia tylko ten zakres prac, który
faktycznie wykonał.
2) Zamawiający uzna za spełniony warunek dysponowania odpowiednim potencjałem
technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w przypadku, gdy
wykonawca wykaże, że dysponuje następującymi osobami:
a) ekspert z zakresu hydrologii (ekspert z zakresu hydrologii może jednocześnie pełnić
funkcję eksperta przyrodniczego)
- z wykształceniem wyższym kierunkowym (kierunki przyrodnicze: hydrologia, ochrona
środowiska, biologia, leśnictwo, rolnictwo, lub pokrewne) oraz z doświadczeniem
w wykonaniu lub współpracy przy wykonywaniu, co najmniej jednej ekspertyzy dotyczącej
gospodarowania wodą na siedliskach hydrogenicznych;
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b) ekspert przyrodniczy z zakresu ornitologii (ekspert z zakresu ornitologii może
jednocześnie pełnić funkcję eksperta z zakresu hydrologii)
- z wykształceniem wyższym kierunkowym (kierunki przyrodnicze: ochrona środowiska,
biologia, leśnictwo, rolnictwo, lub pokrewne) oraz z doświadczeniem w wykonaniu lub
współpracy przy wykonywaniu, co najmniej jednych badań lub inwentaryzacji przyrodniczej
lub monitoringu w zakresie gatunków ptaków wymienionych w załączniku I Dyrektywy ptasiej
lub regularnie pojawiających się gatunków wędrownych nieobjętych tym załącznikiem; lub
z doświadczeniem uczestnictwa w pracach nad opracowaniem Planu Zadań Ochronnych lub
Planu Ochrony obszaru Natura 2000 jako ekspert w zakresie ptaków.
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
w stosownych sytuacjach polegać na zdolnościach zawodowych podmiotów udostępniających
zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby,
jeśli podmioty te wykonają usługi, do realizacji, których te zdolności są wymagane.
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby,
składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy
środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca, realizując zamówienie, będzie dysponował
niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby ma
potwierdzać, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje
rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu
udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach, którego wykonawca
polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia,
kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności
dotyczą.
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na
zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji, których te zdolności są
wymagane. W takim przypadku wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni
wykonawcy.

VIII. Podstawy wykluczenia wykonawcy z postępowania
1. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia, na podstawie art. 108 ust. 1
PZP, wykonawcę:
1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 KK,
b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a KK,
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c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a KK lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z 25.6.2010
r. o sporcie,
d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a
KK, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego
pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 KK,
e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 KK, lub mające na celu
popełnienie tego przestępstwa,
f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi cudzoziemców, o którym
mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z 15.06.2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy
cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz.U. poz. 769),
g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 KK, przestępstwo
oszustwa, o którym mowa w art. 286 KK, przestępstwo przeciwko wiarygodności
dokumentów, o których mowa w art. 270–277d KK, lub przestępstwo skarbowe,
h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z 15.06.2012 r. o skutkach
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
– lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;
2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki
w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub
komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym
mowa w pkt 1;
3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną
o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne, chyba, że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania
ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne
lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie
spłaty tych należności;
4) wobec którego orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca
zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji,
w szczególności, jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy
z 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty
częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba, że wykażą, że
przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;
6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 PZP, doszło do zakłócenia konkurencji
wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy
z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 16.2.2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów, chyba, że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być
wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia.
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2. Zamawiający nie przewiduje wykluczenia wykonawcy z postępowania na podstawie art. 109 ust.
1 PZP.
3. Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby
Zamawiający zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały
przewidziane względem Wykonawcy.
4. W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia zamawiający bada,
czy nie zachodzą podstawy wykluczenia wobec każdego z tych wykonawców.
IX. Informacja o podmiotowych środkach dowodowych
1. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia
w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień
złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych potwierdzających:
1) spełnianie warunków udziału w postępowaniu:
a) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych
również wykonywanych, w okresie ostatnich 7 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania
i podmiotów, na rzecz, których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz
załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane
należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
sporządzone przez podmiot, na rzecz, którego usługi zostały wykonane, a w przypadku
świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn
niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie
wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte
wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy- wzór stanowi
załącznik nr 6 do SWZ,
b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do
wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności
oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wzór stanowi załącznik nr
5 do SWZ.
2) brak podstaw wykluczenia:
a) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust.1 pkt 1 i 2
PZP i art. 108 ust. 1 pkt 4 PZP, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie
publiczne tytułem środka karnego, sporządzone nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej
złożeniem,
b) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP, o braku przynależności do
tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2021 poz.275), z innym wykonawcą, który złożył
odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz
z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty
częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej- wzór oświadczenia stanowi
załącznik nr 7 do SWZ,
c) Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym
mowa w art. 125 ust. 1 PZP (JEDZ), w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania,
o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3-6 – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 8 do
SWZ.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia podmiotowe
środki dowodowe, wymienione w ust. 1 pkt 2 (tj. na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia),
składa każdy z wykonawców występujących wspólnie.
W przypadku podmiotu, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach art.
118 PZP, wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe, wymienione w ust. 1 pkt 2 (tj. na
potwierdzenie braku podstaw wykluczenia), w odniesieniu do każdego z tych podmiotów.
Zamawiający nie wezwie wykonawcy do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli
może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności
rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z 17.2.2005 r. o informatyzacji działalności
podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu,
o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, dane umożliwiające dostęp do tych środków;
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które
Zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość
i aktualność.
Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki
dowodowe nie są już aktualne, Zamawiający może w każdym czasie wezwać wykonawcę lub
wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych,
aktualnych na dzień ich złożenia.
Podmioty zagraniczne
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a – składa informację
z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru,
inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju,
w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania;
Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się
powyższych dokumentów, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków,
o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 PZP, zastępuje się je odpowiednio w całości lub
w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem
osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument
miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem
sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy.
Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed jego złożeniem.
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8. Do podmiotów udostępniających zasoby na zasadach art. 118 PZP, mających siedzibę lub miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowienia ust. 7 stosuje się
odpowiednio.
9. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia należy przekazać
Zamawiającemu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej dopuszczonych w SWZ, w
zakresie i sposób określony w przepisach rozporządzenia wydanego na podstawie art. 70 PZP.
Podmiotowe środki dowodowe sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z
tłumaczeniem na język polski.
X. Wymagania dotyczące wadium

1. Zamawiający wymaga od wykonawców wniesienia wadium w wysokości 4 000,00 zł (słownie:
2.

3.

4.

5.

6.

cztery tysiące złotych).
Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, tj. 30.04.2021 godz. 9.00 i utrzymuje
nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których
mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 PZP.
Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących
formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
09.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2020 r.
poz. 299).
Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy zamawiającego:
Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Białymstoku Nr 17 1010 1049 0050 3413 9120 0000
z adnotacją: „Wadium – Nr sprawy: WOF.261.22.2021”. W przypadku wnoszenia wadium
w pieniądzu, Zamawiający uzna je za wniesione skutecznie jedynie w przypadku wpływu
pieniędzy na rachunek bankowy Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 3 pkt 2–
4, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci
elektronicznej.
Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać nieodwoływalne i bezwarunkowe, na
każde żądanie zgłoszone przez zamawiającego, zobowiązanie gwaranta (poręczyciela) do zapłaty
Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 PZP.
Ponadto powinien być wskazany termin obowiązywania gwarancji (poręczenia), który nie może
być krótszy niż termin związania ofertą.

XI. Termin związania ofertą

1. Wykonawca jest związany ofertą 90 dni od upływu terminu składania ofert, przy czym
pierwszym dniem związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, tj. do
dnia 28.07.2021.
2. W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania
ofertą określonego w dokumentach zamówienia, zamawiający przed upływem terminu
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związania ofertą zwraca się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie
tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 60 dni.
3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez
wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania
ofertą.
4. W przypadku, gdy Zamawiający żąda wniesienia wadium, przedłużenie terminu związania
ofertą, o którym mowa w ust. 2, następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium albo,
jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania
ofertą.
5. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, zamawiający
wzywa wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia w wyznaczonym
przez zamawiającego terminie pisemnej zgody na wybór jego oferty. W przypadku braku zgody
zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego wykonawcy, którego oferta
została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.
XII. Opis sposobu przygotowania oferty
1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w postaci elektronicznej opatrzonej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w ogólnie dostępnych formatach danych,
w szczególności w formatach: .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt. Do przygotowania oferty zaleca
się skorzystanie z Formularza oferty, stanowiącego załącznik Nr 3 do SWZ. W przypadku, gdy
Wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez Zamawiającego wzoru Formularza oferty,
oferta powinna zawierać wszystkie informacje wymagane we wzorze.
2. Oferta pod rygorem nieważności musi być sporządzona w postaci elektronicznej i opatrzona
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
3. Oferta musi zawierać:
1) Formularz ofertowy sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do
SWZ,
2) Pełnomocnictwo- jeżeli dotyczy,
3) Dowód wniesienia wadium, w przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniężna,
oryginał dokumentu wadialnego (gwarancji lub poręczenia),
4) Wykaz osób do kryterium oceny ofert wzór stanowi załącznik nr 4 do SWZ
5) Zobowiązanie podmiotu trzeciego- jeżeli wykonawca polega na zasobach podmiotu
trzeciego
XIII. Sposób oraz termin składania ofert
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Wykonawca składa ofertę, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (tj. w postaci
elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym).
3. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną/osoby upoważnione do
reprezentowania wykonawcy.
4. Jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie
wynika z dokumentów rejestrowych (KRS, CEiDG lub innego właściwego rejestru), wykonawca
dołącza do oferty pełnomocnictwo.
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5. Pełnomocnictwo do złożenia oferty lub oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP,
przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
W przypadku, gdy pełnomocnictwo do złożenia oferty lub oświadczenia, o którym mowa w art.
125 ust. 1 PZP, zostało sporządzone, jako dokument w postaci papierowej i opatrzone
własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone
podpisem kwalifikowanym, potwierdzającym zgodność odwzorowania cyfrowego
z dokumentem w postaci papierowej. Odwzorowanie cyfrowe pełnomocnictwa powinno
potwierdzać prawidłowość umocowania na dzień złożenia oferty lub oświadczenia, o którym
mowa w art. 125 ust. 1 PZP.
6. W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia do oferty należy
załączyć pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego.
7. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem platformy zakupowej, tj. platformazakupowa.pl.
8. Sposób złożenia oferty został opisany w Regulaminie korzystania z platformy zakupowej,
stanowiącym załącznik nr 10 do SWZ.
9. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z 16.04.1993
r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1913), które Wykonawca
zastrzeże, jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać przekazane w wydzielonym
i odpowiednio oznaczonym pliku. Wykonawca zobowiązany jest wraz z przekazaniem informacji
zastrzeżonych, jako tajemnica przedsiębiorstwa wykazać spełnienie przesłanek określonych
w art. 11 ust. 2 ustawy z 16.4.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zastrzeżenie przez
Wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia będzie traktowane przez
Zamawiającego jako bezskuteczne, ze względu na zaniechanie przez wykonawcę podjęcia, przy
dołożeniu należytej staranności, działań w celu utrzymania poufności objętych klauzulą
informacji zgodnie z art. 18 ust. 3 PZP.
10. Termin składania ofert upływa w dniu 30.04.2021, o godz. 9.00. Decyduje data oraz dokładny
czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego zegarem
Głównego Urzędu Miar.
11. Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 1 PZP.
12. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty znajduje
się na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
13. Wykonawca nie może skutecznie wycofać oferty ani wprowadzić zmian w treści oferty po
upływie terminu składania ofert.
XIV. Termin otwarcia ofert

1. Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, tj. w dniu 30.04.2021
godz. 9: 05. Otwarcie ofert dokonywane jest przez odszyfrowanie i otwarcie ofert.
2. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej
prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia.
3. Jeżeli otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku awarii
tego systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez
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zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii. Zamawiający
poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego
postępowania.
4. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego
postępowania informacje o:
1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności
gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;
2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
XV. Sposób obliczenia ceny
1. Cena oferty stanowi wartość umowy za wykonanie przedmiotu zamówienia w całym zakresie.
2. Cena oferty powinna uwzględniać wszystkie zobowiązania niezbędne dla prawidłowego i pełnego
wykonania przedmiotu zamówienia oraz zawierać wszelkie opłaty i podatki wynikające
z obowiązujących przepisów, musi być podana w PLN.
3. Wykonawca poda cenę oferty brutto w formularzu ofertowym, zgodnie z treścią tabeli
formularza ofertowego (wzór stanowi załącznik nr 3 do SWZ), podając cenę ryczałtową.
XVI. Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert
1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej zamawiający będzie kierował się następującymi
kryteriami, z przypisaniem im odpowiednio wag:
1) cena – 50 %;
2) doświadczenie osób wskazanych do realizacji zamówienia – 50%;.
2. Sposób obliczania punktów dla poszczególnych kryteriów:
1) Kryterium 1 – cena: waga 50 % (gdzie 1% - 1 pkt), wyliczona według wzoru:
C = Cmin / Cxyz x 50
gdzie:
C - liczba punktów w kryterium cena przyznanych ocenianej ofercie,
Cmin – najniższa cena spośród ofert niepodlegających odrzuceniu,
Cxyz

- cena badanej oferty.

W badanym kryterium Wykonawca może uzyskać max 50 pkt.
2) Kryterium 2 - doświadczenie osób wskazanych do realizacji zamówienia,(D), mierzone liczbą
ekspertyz wykonanych przez ekspertów z zakresu hydrologii: waga 50 % (gdzie 1% - 1 pkt).
Ocena będzie dokonywana w oparciu o Wykaz osób do kryterium oceny ofert złożony wraz
z ofertą, sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ. Wykonawca
wykaże w załączniku nr 4 ekspertyzy wykonane w okresie 7 lat przed upływem terminu
składania ofert.
Przy ocenie doświadczenia Zamawiający weźmie pod uwagę łączną liczbę:


różnych



niepowtarzających się



zakończonych
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ekspertyz, w ramach których osoby wskazane w załączniku nr 4 do SWZ nabyły doświadczenie.
Jeżeli jedna lub więcej osób, zdobyły doświadczenie w ramach tej samej ekspertyzy wykonanej
dla tego samego odbiorcy i wykażą się tym doświadczeniem w wykazie osób do kryterium oceny
ofert, Zamawiający będzie traktował to jako jedną ekspertyzę. Wskazane ekspertyzy muszą być
inne niż te wskazane w załączniku nr 5.
Ekspertyzy wskazane w załączniku nr 4 do SWZ muszą spełniać następujące wymagania:


doświadczenie osób zdolnych do wykonania zamówienia, mierzone liczbą wykonanych ekspertyz
lub publikacji lub badań naukowych - w zakresie dotyczącym gospodarowania wodą na
siedliskach hydrogenicznych, wyliczone według punktacji:
1 ekspertyza – 10 pkt
2 ekspertyzy – 20 pkt
3 ekspertyzy – 30 pkt
4 ekspertyzy – 40 pkt
5 ekspertyz i więcej – 50 pkt
W badanym kryterium Wykonawca może uzyskać max 50 pkt.

Osoby ujęte w załączniku nr 4 do SWZ muszą spełniać wymagania określone dla eksperta z zakresu
hydrologii w rozdziale VII ust.3 pkt 2 SWZ. Wykonawca będzie mógł wykazać następnie na spełnienie
warunku udziału w postępowaniu te same osoby, jednak podając im inne ekspertyzy.
W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże w formularzu ofertowym doświadczenia osób,
Zamawiający nie będzie traktował tego jako niezgodności z SWZ i przyzna Wykonawcy 0 punktów.
UWAGA!
Wykonawca otrzyma dodatkowe punkty, kiedy:
 W Kryterium nr 2 wykaże ekspertyzy ponad warunek udziału w postępowaniu! Oznacza to, że
ekspertyzy wskazane w zał. Nr 4 do SWZ nie mogą się powtarzać z ekspertyzami wskazanymi
w załączniku nr 5 do SWZ – wykazem osób. Ekspertyzy mogą wystąpić tylko raz. Jeżeli
Wykonawca wykaże w wykazie osób (zał. Nr 5 do SWZ) przesłanego na wezwanie do
uzupełnienia dokumentów, takie same ekspertyzy jak wskazane w załączniku nr 4 do SWZ –
wykazu doświadczenia osób do kryterium oceny ofert, wówczas Zamawiający przeliczy na
nowo punkty w kryterium oceny, pomniejszając liczbę punktów za powtarzające się
ekspertyzy i wróci do porównania punktacji wszystkich oferentów.
Osoby wskazane do kryterium oceny ofert muszą brać udział w realizacji umowy, Zamawiający będzie
to weryfikował na każdym etapie realizacji.
3. Punkty przyznane ogółem ocenianej ofercie zostaną wyliczone w następujący sposób:
P=C+D
gdzie:
P – liczba punktów ogółem, przyznanych ocenianej ofercie,
C - to liczba punktów w kryterium cena, przyznanych ocenianej ofercie,
D - to liczba punktów w kryterium doświadczenie osób, przyznanych ocenianej ofercie.
Maksymalna liczba punktów do uzyskania za obydwa kryteria wynosi 100.
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4. Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która uzyska największą liczbę punktów łącznie ze
wszystkich kryteriów. Ocenę łączną oferty stanowi suma punktów uzyskanych w ramach
poszczególnych kryteriów.
5. Oferta może uzyskać w kryteriach oceny ofert maksymalnie 100 punktów (100%), przy czym 1 pkt
= 1%. Maksymalna liczba punktów w kryterium równa jest określonej wadze kryterium w %.
Uzyskana liczba punktów w ramach kryterium zaokrąglana będzie do drugiego miejsca po
przecinku.
XVII. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną
wprowadzone do treści umowy

1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną
wprowadzone do treści umowy, zostały określone w załączniku Nr 9 do SWZ.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zamian w umowie na zasadach określonych
w projekcie umowy stanowiącym załącznik Nr 9 do SWZ (integralna część SWZ).
XVIII. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii
umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
2. Zamawiający powiadomi wybranego wykonawcę o terminie podpisania umowy w sprawie
zamówienia publicznego.
3. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się
od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający może dokonać ponownego
badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu wykonawców oraz wybrać
najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie.
4. Przed podpisaniem umowy wybrany wykonawca przekaże zamawiającemu informacje niezbędne
do wpisania do treści umowy (np. imiona i nazwiska upoważnionych osób, które będą
reprezentować wykonawcę przy podpisaniu umowy).
XIX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy

1. Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz
poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy,
przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX PZP.
2. Odwołanie przysługuje na:
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu
o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był
obowiązany na podstawie ustawy;
3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy,
mimo że zamawiający był do tego obowiązany.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa KIO. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie
wniesione w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej, albo kopię tego odwołania, jeżeli
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4.

5.

6.

7.

zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania
w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu
do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed
upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
Odwołanie wnosi się w terminie:
1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego
wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej;
2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego
wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1.
Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub
wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym UE lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie
internetowej.
Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 4 i 5 wnosi się w terminie 10 dni od dnia,
w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość
o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
Na orzeczenie KIO oraz postanowienie Prezesa KIO stronom oraz uczestnikom postępowania
odwoławczego przysługuje skarga do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień
publicznych.

XX. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
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 r., str. 1), dalej „RODO”, informuję,
że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Białymstoku, ul. Dojlidy Fabryczne 23, 15-554 Białystok
2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi proszę kontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): e-mail: iod.bialystok@rdos.gov.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania i udzieleniu
zamówienia, prowadzenia dokumentacji księgowo-podatkowej, archiwizacji danych, dochodzenia
roszczeń lub obrony przed roszczeniami.
4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:
1) ustawa z 11.9.2019 r. – Prawo zamówień publicznych;
2) ustawa z 27.8.2009 r. o finansach publicznych;
3) ustawa z 14.7.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
4) art. 6 pkt.1 lit. c RODO
– przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze.
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5. Odbiorca lub kategorie odbiorców: podmioty upoważnione na podstawie zawartych umów
powierzenia oraz uprawnione na mocy obowiązujących przepisów prawa, w szczególności osoby
lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania na podstawie art. 18
oraz art. 74–76 PZP. Zasada jawności ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych,
z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (szczególna kategoria danych).
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu
przetwarzania oraz przez okres wynikający z przepisów w sprawie instrukcji kancelaryjnej,
jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania
archiwów zakładowych, w szczególności zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 PZP przez okres 4 lat od dnia
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres obowiązywania umowy
w sprawie zamówienia publicznego przekracza 4 lata – przez cały okres obowiązywania umowy.
7. Posiada Pani/Pan prawo:
1) żądania dostępu do danych; w przypadku, gdy wykonanie tego obowiązku, wymagałoby
niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może, zgodnie z art. 75 PZP, żądać od osoby,
której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie
nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia;
2) żądania sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych; zgodnie z art. 76 PZP wykonanie
tego obowiązku nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego
załączników;
3) usunięcia danych w przypadku, gdy dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których
zostały zebrane, lub w inny sposób przetwarzane;
4) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; zgodnie z art. 74 ust. 3 PZP
wykonanie tego obowiązku nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu
zakończenie postępowania o udzielenie zamówienia.
8. Przysługuje Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Urzędu Ochrony
Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w
tym również profilowaniu.
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
11. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach PZP,
związanych z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia; konsekwencje niepodania
określonych danych wynikają z PZP.
12. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym
wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną
Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio
pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej
jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
13. Nie przysługuje Pani/Panu:
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
3) 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.
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XXI. Załączniki do SWZ
Wymienione niżej załączniki stanowią integralną część SWZ:
1) Załącznik nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia;
2) Załącznik nr 2 do SWZ – Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ);
3) Załącznik nr 2a do SWZ- Instrukcja wypełniania jednolitego dokumentu (JEDZ);
4) Załącznik nr 3 do SWZ – Wzór formularza ofertowego;
5) Załącznik nr 4 do SWZ – Wykaz doświadczenia osób do kryterium oceny ofert;
6) Załącznik nr 5 do SWZ – Wzór wykazu osób;
7) Załącznik nr 6 do SWZ – Wzór wykazu wykonanych usług;
8) Załącznik nr 7 do SWZ – Wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej;
9) Załącznik nr 8 do SWZ – Oświadczenie Wykonawcy;
10) Załącznik nr 9 do SWZ – Wzór umowy;
11) Załącznik nr 10 do SWZ – Regulamin korzystania z platformy zakupowej
12) Załącznik nr 11 do SWZ - Opis granic obszaru objętego ekspertyzą
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