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SPECYFIKACJA 

  ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego,  pn.: Świadczenie usług publikacji ogłoszeń w prasie lokalnej na 
potrzeby projektu nr  POIS.02.04.00-00-0193/16, pn.: „Opracowanie planów zadań 
ochronnych dla obszarów Natura 2000” 
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Rozdział I:   Nazwa oraz adres Zamawiającego.  

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach  

Plac Grunwaldzki 8-10, 40-127 Katowice 

Tel. 32 42 06 801, faks: 32 42 06 884, e-mail: sekretariat.katowice@rdos.gov.pl 

NIP: 9542653766  REGON: 241051947 

http:// www.katowice.rdos.gov.pl 

 

 

Rozdział I I:   Tryb udzielenia zamówienia.  

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone w trybie przetargu 

nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 

publicznych (t. j. Dz.U. 2018, poz. 1986), zwanej dalej „ustawą Pzp” i przepisów 

wykonawczych wydanych na jej podstawie.  

2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia,  

zwaną dalej „SIWZ”, mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp.  

3. Zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na 

podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 

 

 

Rozdział III:   Opis przedmiotu zamówienia. 

1. Nazwa i przedmiot zamówienia: Świadczenie usług publikacji ogłoszeń w prasie 

lokalnej na potrzeby projektu nr  POIS.02.04.00-00-0193/16, pn.: „Opracowanie planów 

zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000. 

2.  Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa publikacja sześciu ogłoszeń w polskiej 
wersji językowej w płatnej  prasie codziennej (dzienniku), o zasięgu regionalnym 
(zasięgiem obejmującym województwo śląskie), rozpowszechnianym co najmniej  
od poniedziałku do piątku.  

 Średni nakład jednorazowy dziennika, według danych publikowanych przez Związek 
Kontroli Dystrybucji Prasy w okresie drugiego półrocza 2018 roku nie powinien być 
mniejszy niż 10 000. egzemplarzy. 

 Zamieszczanie ogłoszeń następować będzie sukcesywnie, zgodnie z bieżącymi  
potrzebami Zamawiającego, każdorazowo na podstawie odrębnych zleceń 
przekazywanych za pomocą poczty elektronicznej z załączoną treścią  ogłoszenia  
Wykonawcy. 

 Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do  zgłoszenia do realizacji w okresie 
obowiązywania umowy mniejszej niż sześć liczby ogłoszeń. Wykonawcy nie 
przysługuje prawo do roszczeń finansowych z tego tytułu. 

 W przypadku błędów w publikacji ogłoszenia (np. niezgodność opublikowanej treści  
z zaakceptowanym przez Zamawiającego materiałem), Wykonawca niezwłocznie 
powtórnie opublikuje ogłoszenia bez błędów na swój koszt. Termin publikacji zostanie 
ustalony w drodze porozumienia z Zamawiającym. 

 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 5 do SIWZ. 
3. Znak sprawy postępowania nadany przez Zamawiającego: WPN.261.13.2019 

4. Wspólny słownik zamówień ( CPV):  

    79970000-4 - Usługi publikacji 

http://www.katowice.rdos.gov.pl/
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Rozdział IV: Informacje dodatkowe: 

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  

2. Zamawiający nie  przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.  

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

4. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

5. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

6. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zaliczki na poczet wykonania 

zamówienia. 

7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu,  

z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy Pzp. 

8. Zamawiający żąda wskazania w ofercie części zamówienia, których wykonanie 

Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy i podania przez Wykonawcę nazw 

(firm) podwykonawców. W przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza wykonywać 

zamówienia przy udziale podwykonawców, należy wpisać w formularzu „nie 

dotyczy” lub inne podobne sformułowanie.  

Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 

podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw 

wykluczenia z udziału w postępowaniu składa w załączniku nr 2 do SIWZ 

oświadczenie o braku przesłanek wykluczenia podwykonawcy z postępowania. 

 

Rozdział V:  Termin wykonania zamówienia 

  1. Maksymalny  termin  realizacji  przedmiotu  zamówienia –  do  31 października 

2019 r. 

 

Rozdział VI: Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób ich oceny 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1.1. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na 

podstawie art.  24 ust.1 pkt 13 – 23 ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1. 

1.2. Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – w odniesieniu do tego 

warunku Zamawiający nie określa minimalnych poziomów zdolności; 

1.3. Sytuacja finansowa lub ekonomiczna – w odniesieniu do tego warunku 

Zamawiający nie określa minimalnych poziomów zdolności; 

1.4. Zdolność techniczna lub zawodowa  

Wykonawca  jest wydawcą dziennika nie będącego tabloidem, periodykiem 

branżowym ani periodykiem, którego celem jest wyłącznie publikacja ogłoszeń  

i reklam, zasięgiem obejmującego co najmniej województwo śląskie, 

rozpowszechnianego co najmniej od poniedziałku do piątku, nakład: min. 

10 000 egzemplarzy. 

Zamawiający  dokona  oceny  spełnienia  warunków  na  podstawie  złożonego  

oświadczenia i dokumentów  opisanych  w  rozdziale  VII  niniejszej  SIWZ,  
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według  formuły  „spełnia/nie spełnia”.  Z  treści  załączonych  dokumentów  

musi  wynikać  jednoznacznie,  iż   ww.  warunki Wykonawca spełnił. 

2. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców,  

2.1. Którzy nie wykażą, że nie zachodzą wobec nich przesłanki określone w art. 24 

ust. 1 pkt 13-23 ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1. 

3.  Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania  

o udzielenie zamówienia. 

4.   Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 

oraz 16 – 20, 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 (instytucja samooczyszczenia). Wykonawca 

nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne 

okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające przedstawione dowody. 

5.    Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że Wykonawca 

spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie zachodzą wobec niego podstawy 

wykluczenia. Niespełnienie chociażby jednego warunku udziału w postępowaniu 

bądź wystąpienie podstawy wykluczenia z zastrzeżeniem pkt 4, skutkować 

będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. 

6.  Wykonawca może, w celu potwierdzenia spełniania warunków  udziału  

w postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych 

podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków 

prawnych. 

7.      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. 

8.  Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty 

zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę 

spełniania warunków udziału postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec 

tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 

oraz art. 24 ust. 5 pkt 1. 
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9.   W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, warunki 

określone w pkt  1, winien spełniać jeden Wykonawca lub wszyscy Wykonawcy 

wspólnie. Brak podstaw do wykluczenia, o których mowa w pkt 2 powinien 

zachodzić względem każdego z Wykonawców oddzielnie. 

 

Rozdział VII:  Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć 

Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków w postępowaniu oraz 

wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania 

1.     W celu potwierdzenia spełniania udziału w postępowaniu oraz w celu wykazania braku 

podstaw do wykluczenia z postępowania, Wykonawca wraz z ofertą składa:  

 Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w Załączniku 

nr 2 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić wstępne 

potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia 

warunki udziału w postępowaniu.  

2.      Oświadczenie  Wykonawcy  dot.  właściwości prasy  tzn.  kiedy  się ukazuje  (zasięg, 

rozpowszechnianie, nakład) w zakresie wskazanym w punkcie 3 Formularza 

ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ 

3.  W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej 

informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca 

jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub 

braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 

pkt 23 ustawy Pzp zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ. Wraz ze 

złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, ze powiązania  

z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia. 

4.  W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, 

oświadczenia, o którym mowa w pkt.1. składa każdy z Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te, mają potwierdzać spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie,  

w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału  

w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. 

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 oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 1. 

6.  Do oferty należy załączyć zobowiązanie (oryginał) podmiotu do oddania do 
dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia  
(w sytuacji i w zakresie określonym rozdziale VI pkt 1.4 SIWZ – zgodnie ze wzorem 
określonym w Załączniku nr 6 do SIWZ), określające w szczególności: 

a)  zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy 
wykonywaniu zamówienia publicznego; 
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia 
publicznego; 
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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. 

 

 

Rozdział VIII:   Oświadczenia i dokumenty, jakie należy przedłożyć po złożeniu oferty 

1.  Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta 

została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni 

terminie, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 

1.1. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do  rejestru, w celu 

wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 

ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert. 

2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w pkt. 1.1 składa 

dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono 

upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

ofert. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub 

miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się 

dokumentów, o których mowa wyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym 

odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób 

uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał 

dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym 

albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na 

siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 

3.    Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b 

ustawy Pzp polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 

22a ust.1 ustawy Pzp, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia  

w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 1.1. 

4.  Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania  

o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania 

wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub 

dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu,  spełniają warunki 

udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że 

złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia 

aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 

5. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, 

jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy 

lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych. 
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 W takim przypadku Zamawiający, po wskazaniu przez Wykonawcę adresu 

internetowego, pobiera samodzielnie dokumenty. Jeśli dokumenty i oświadczenia,  

o których mowa powyżej są sporządzone w języku obcym Wykonawca zobowiązany 

jest do przedstawienia ich tłumaczenia na język polski. 

6.   Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, 

oświadczeń lub dokumentów potwierdzających te okoliczności, 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. 

 

 

Rozdział IX:  Oferty wspólne 

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku 

Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowaniu ich w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy       

w sprawie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy. Wykonawcy 

ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonywanie umowy. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 do oferty należy załączyć pełnomocnictwo.  

Pełnomocnictwo musi określać zakres pełnomocnictwa i być podpisane przez osobę 

lub osoby wymienione w dokumencie rejestrowym. Pełnomocnictwo winno być  

w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. 

3. W przypadku wyboru oferty Wykonawców występujących wspólnie należy przed 

zawarciem umowy przedłożyć umowę regulującą współpracę tych podmiotów. 

 

 

Rozdział X: Opis sposobu obliczenia ceny  

1. Oferta musi zawierać łączną cenę brutto przedmiotu zamówienia. W cenie uwzględnia 

się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych 

przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług 

oraz podatkiem akcyzowym. 

2. Cena brutto podana przez Wykonawcę jest stała i wiążąca od chwili złożenia przez 

Wykonawcę oferty i nie ulegnie zmianie przez okres realizacji umowy, za wyjątkiem 

ewentualnej zmiany obowiązującej stawki VAT, wynikającej ze zmiany przepisów 

powszechnie obowiązujących (wartość netto ceny usługi pozostaje niezmienna). 

3. Cena musi być wyrażona w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku. 

4. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, 
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Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek 

od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. 

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. 

5. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców 

krajowych i zagranicznych, sposób złożenia oferty cenowej uzależniony jest od siedziby 

lub miejsca zamieszkania pełnomocnika (ustanowionego przez Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia), zobowiązanego do wystawiania faktur 

należnych z tytułu wykonania umowy (tj. pełnomocnik mający siedzibę lub miejsce 

zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z wymaganiami dla 

wykonawców krajowych; poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – zgodnie                

z wymaganiami dla Wykonawców zagranicznych). 

6. W cenie uwzględnia się wszystkie koszty, opłaty do wykonania i poniesienia przez 

wykonawcę, a konieczne do wykonania przedmiotu umowy, oraz ewentualne upusty  

i rabaty. 

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

 

 

Rozdział XI :  Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze 

oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.  

1. Zamawiający wyznaczył następujące kryteria i ich znaczenie, które będą brane pod 

uwagę przy ocenie ofert: 

 
Lp. 

 
Nazwa kryterium 

Punkty 
maks. 

Waga 
kryterium 

1 Cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia 60 60% 

2 Powierzchnia ogłoszenia  40 40% 

Maksymalna liczba punktów w kryterium równa jest określonej wadze kryterium  
w %. 
Przyznanie liczby punktów poszczególnym ofertom będzie się odbywać według 
następujących zasad: 

1.1. Cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia – waga kryterium 60% tj. 

maks. 60 punktów. 

Oferta o najniższej cenie ofertowej brutto otrzyma maksymalną liczbę 60 pkt.; 
pozostałe oferty proporcjonalnie mniej. Każda oferta zostanie oceniona na podstawie 
poniższego wzoru: 

 
C min. 

Pc = --------------- x 60 pkt. 
C of. 

gdzie:  Pc – liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium cena,  
 C min. – cena najniższa oferty brutto spośród wszystkich ocenianych ofert,
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 C of. – cena brutto ocenianej oferty,  
60 pkt. – maks. liczba punktów w tym kryterium. 

 
1.2. Powierzchnia ogłoszenia – waga kryterium 40%, tj. maks. 40 punktów. 

Ilość punktów obliczana będzie w następujący sposób: 
 

S of. 

Ps = --------------- x 40 pkt. 
S max. 

gdzie:  Ps – liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium powierzchnia 
 ogłoszenia, 

 S of. – powierzchnia ogłoszenia ocenianej oferty,  
 S max. – największa powierzchnia ogłoszenia spośród wszystkich ofert, 

40 pkt. – maks. liczba punktów w tym kryterium 
 

UWAGA! Zaoferowanie szerokości ogłoszenia poniżej 130 mm lub wysokości 

ogłoszenia poniżej 165 mm będzie skutkowało odrzuceniem oferty.  Punkty będą 

zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku lub z większą dokładnością, jeżeli przy 

zastosowaniu wymienionego zaokrąglenia nie występuje różnica w ilości przyznanych 

punktów wynikająca z małej różnicy zaoferowanych cen.  

2. Komisja przetargowa dokona oceny ofert. 

3. Zamawiający udzieli zamówienia publicznego temu spośród niewykluczonych 

z postępowania Wykonawców, którego oferta w toku badania i oceny ofert nie zostanie 

odrzucona i zostanie uznana za najkorzystniejszą, tzn. otrzyma największą liczbę 

punktów. 

4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą łączną liczbę 

punktów ze wszystkich kryteriów. Wybrana zostanie oferta z największą sumą punktów 

wg wzoru: 

Po = Pc + Ps 

gdzie:  

Po – sumaryczna ilość punktów uzyskana przez ofertę badaną 

Pc – ilość punktów przyznana ofercie badanej za cenę ofertową brutto 

Ps – ilość punktów przyznana ofercie badanej za powierzchnię ogłoszenia. 

5. Punkty będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku. 

6. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 

przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, 

Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym 

kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, Zamawiający 

wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez 

Zamawiającego ofert dodatkowych. 

7. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen lub kosztów 

wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. 
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Rozdział XII: Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego  

z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i  dokumentów, a także 

wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.  

 

1. W postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  komunikacja  między  Zamawiającym   

a Wykonawcami  odbywa  się  za  pośrednictwem  operatora  pocztowego   

w  rozumieniu ustawy  z  dnia  23  listopada  2012  r.  –  Prawo  pocztowe   (t.  j.  Dz.  

U.  z    2018  r.  poz. 2188  ze  zmianami),  osobiście,  za  pośrednictwem  posłańca 

lub  przy  użyciu środków  komunikacji  elektronicznej  w  rozumieniu  ustawy  z  dnia  

18  lipca  2002  r.  o świadczeniu  usług  drogą   elektroniczną   (t.j. Dz. U. z 2017 r.  

poz. 1219). Jeżeli Zamawiający  lub  Wykonawca  przekazują   oświadczenia,  wnioski,  

zawiadomienia oraz  informacje   przy  użyciu środków  komunikacji elektronicznej,  

każda  ze  stron  na żądanie  drugiej  strony  niezwłocznie  potwierdza fakt ich 

otrzymania. 

2. Oświadczenia lub zawiadomienia przekazane środkami komunikacji elektronicznej 

uważać się będzie za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotrze do adresata przed 

upływem terminu i zostanie niezwłocznie potwierdzona na piśmie na żądanie drugiej 

strony. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, 

zawiadomienia oraz informacje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, każda 

ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający 

domniema, że pismo wysłane przez Zamawiającego na e-mail podany przez 

Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się z treścią 

pisma. 

3. Forma elektroniczna jest niedopuszczalna do następujących czynności wymagających 

pod rygorem nieważności formy pisemnej: 

 złożenia oferty, 

 zmiany oferty, 

 powiadomienia Zamawiającego o wycofaniu złożonej przez Wykonawcę oferty, 

 uzupełnienia pełnomocnictw oraz oświadczeń i dokumentów, o których mowa  

w art. 26 ust. 2 ustawy Pzp i odpowiedzi na wezwanie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. 

  Zamawiający nie dopuszcza składania oświadczeń i dokumentów, o których mowa  

w rozdziale VII pkt 1 i 2 i VIII pkt 1 przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

4. Ze strony Zamawiającego osobami uprawnionymi do kontaktowania się                           

z Wykonawcami są: 

 Adam Skwara,    e-mail: adam.skwara.katowice@rdos.gov.pl 

 Anna Supera,     e-mail: anna.supera.katowice@rdos.gov.pl 

5. We wszelkiej korespondencji dotyczącej niniejszego postępowania zaleca się 

wskazywać znak sprawy postępowania nadany przez Zamawiającego lub nazwę 

zamówienia nadaną przez Zamawiającego. 

6. Korespondencję do Zamawiającego należy kierować:  

 pisemnie na adres: 

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach 

Plac Grunwaldzki 8-10, 40-127 Katowice  

tel.: 32 42-06-801, fax: 32 42-06-884 



 

 

 

11/18 

 

 drogą  elektroniczną  na adres: adam.skwara.katowice@rdos.gov.pl 

7. Korespondencja w niniejszym postępowaniu prowadzona jest w języku polskim. 

Oznacza to, że wszelka korespondencja w innym języku niż język polski winna być 

złożona wraz z tłumaczeniem na język polski.  

8. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, wszelka 

korespondencja będzie prowadzona wyłącznie z pełnomocnikiem. 

10. Wykonawca może się zwrócić na piśmie z prośbą o udzielenie wyjaśnień treści SIWZ. 

Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed 

upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści 

SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa 

połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami 

(bez ujawnienia źródła zapytania) Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym 

przekazał SIWZ oraz udostępnia na stronie internetowej. 

11. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego później niż do 

końca dnia, w którym wpływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert lub 

dotyczy udzielonych wyjaśnień,  Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić 

wniosek bez rozpatrzenia. 

12. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami SIWZ, będzie zamieszczona na stronie 

internetowej Zamawiającego: http://bip.katowice.rdos.gov.pl/zamowienia. 

 

 

Rozdział  XIII:  Wymagania dotyczące wadium. 

Zamawiający nie żąda od wykonawców wniesienia wadium. 

 

 
Rozdział  XIV: Wymagania związane z wniesieniem należytego zabezpieczenia 

umowy. 

Zamawiający nie żąda od wykonawców wniesienia należytego zabezpieczenia umowy. 

 

 

Rozdział XV: 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. 

 

 
Rozdział  XVI:  Opis sposobu przygotowywania ofert. 

1. Wykonawca przygotowuje i przedstawia ofertę zgodnie z opisem określonym  

w SIWZ. 

2. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 

3. Ofertę należy złożyć, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. 

Pełnomocnictwa stwierdzające umocowanie do składania oświadczeń woli  

w imieniu Wykonawcy winny być przedstawione w formie oryginałów lub kopii 

poświadczonych za zgodność z oryginałem. 
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4. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Oferty Wykonawcy, który złoży 

więcej niż jedną ofertę, zostaną uznane za niezgodne z ustawą i odrzucone. 

5. Zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy Pzp postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi 

się w języku polskim. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty, 

oświadczeń i innych dokumentów w innym języku niż język polski, bez tłumaczenia 

na język polski w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność  

z oryginałem przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy,                         

z uwzględnieniem zapisów  niniejszej SIWZ. 

6. Dopuszcza się w oświadczeniach, ofertach oraz innych dokumentach używanie 

określeń obcojęzycznych w zakresie określonym w art. 11 ustawy z dnia  

7 października 1999 r. o języku polskim (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 931 z późn. zm.). 

7. Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca sporządził ofertę wraz z załącznikami na 

własnych formularzach pod warunkiem, że ich treść odpowiadać będzie warunkom 

określonym przez Zamawiającego w niniejszej SIWZ oraz warunkom określonym 

w ustawie oraz w aktach wykonawczych wydanych na jej podstawie. 

8. Niezależnie, czy Wykonawca składa ofertę i załączniki do oferty na własnym 

formularzu (formularzach) lub nie wypełnił formularzy w pełnym zakresie, czy też 

składa ofertę na formularzu (formularzach) Zamawiającego albo składa ofertę  

w innej formie, podpisana oferta (oryginał) musi zawierać co najmniej: 

8.1 Imię i nazwisko i/lub nazwę (firmę) Wykonawcy/Wykonawców występujących 

wspólnie; 

8.2 Adres Wykonawcy/Wykonawców; 

8.3 Opis przedmiotu zamówienia i warunków jego realizacji zgodnie z przedmiotem 

i warunkami realizacji zamówienia określonymi w niniejszym SIWZ 

albo 

8.4 Odwołanie się do przedmiotu zamówienia i warunków niniejszego SIWZ               

w formie oświadczenia/oświadczeń o spełnieniu wymagań dotyczących 

przedmiotu zamówienia i warunków jego realizacji  

albo 

8.5 Co najmniej oświadczenie, że treść oferty odpowiada treści SIWZ, oraz 

pozostałe informacje i dokumenty wymagane w SIWZ. 

Zamawiający nie żąda złożenia odrębnego oświadczenia w wyżej wymienionym 

zakresie, wystarczającym jest oświadczenie zamieszczone w formularzu 

ofertowym. 

8.6 Łączną cenę brutto w złotych (zgodnie z formularzem ofertowym, stanowiącym 

Załącznik nr 1 do SIWZ); 

8.7 Warunki płatności np. poprzez akceptację warunków z SIWZ; 

8.8 Wskazanie części zamówienia, której wykonanie zostanie powierzone 

Podwykonawcy i/lub podmiotowi, na wiedzy i doświadczeniu którego 

Wykonawca będzie polegał (jeżeli dotyczy);  

8.9 Terminy wykonania zamówienia, np. poprzez akceptację terminów określonych 

w rozdziale V SIWZ 

8.10 Załączone oświadczenia i dokumenty, o których mowa w rozdziale VII SIWZ; 

8.11 Pełnomocnictwo (upoważnienie), jeżeli dotyczy. 



 

 

 

13/18 

 

9. Oferta (Formularz ofertowy) oraz oświadczenie o spełnieniu warunków udziału                         
w postępowaniu muszą być złożone w formie oryginału i podpisane przez 
osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowania i składania oświadczeń 
woli w imieniu Wykonawcy.  

10. Oferta Wykonawców, którzy będą ubiegać się wspólnie o udzielenie zamówienia 
musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich 
wykonawców występujących wspólnie. 

11. Zaleca się, aby oferta zawierała dane Wykonawcy dotyczące adresu internetowego 

(URL), adresu poczty elektronicznej (e-mail). Zamawiający zamieszcza  

te informacje w ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia. 

12. Oferta, a także inne załączone dokumenty, powinna być czytelna, napisana pismem 

maszynowym, komputerowym lub odręcznie oraz podpisana (w przypadku 

załączenia wymaganych kopii dokumentów poświadczona za zgodność  

z oryginałem) przez: 

 osobę/osoby wykazaną/wskazane w prowadzonych przez sąd rejestrach 

handlowych, spółdzielni lub rejestrach przedsiębiorstw państwowych, lub 

 osobę/osoby wymienioną/wymienione w centralnej ewidencji i informacji  

o działalności gospodarczej, lub 

 osobę/osoby wymienioną/wymienione w innych niż powyższe dokumentach                     

i załączonych do oferty, lub 

 inną osobę/osoby legitymującą/legitymujące się pisemnym pełnomocnictwem do 

reprezentowania Wykonawcy udzielonym przez osoby, o których mowa 

powyżej. 

13. Zaleca się, aby oferta zawierała spis treści oraz numerację stron. 

14. Do oferty muszą być załączone wszystkie dokumenty wymagane odpowiednimi 

postanowieniami SIWZ. 

15. Zaleca się, aby wszystkie podpisy złożone w ofercie były czytelne lub opatrzone 

imienną pieczątką osoby składającej podpis celem jej identyfikacji. 

16. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były złączone w sposób trwały, 

uniemożliwiający ich rozłączenie, bez naruszenia integralności oferty. Za wyjątkiem 

wadium złożonego w formie poręczenia lub gwarancji oraz dokumentów 

stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, których odłączenie powinno być możliwe 

bez naruszania integralności oferty. 

17. Zaleca się, aby wszelkie zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia w tekście 

oferty były parafowane i datowane przez upoważnionego przedstawiciela 

Wykonawcy. 

18. Forma oświadczeń i dokumentów:  

Oświadczenia, dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach 

lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, 

składane są w oryginale. Dokumenty, inne niż oświadczenia, składane są  

w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem (przez osoby 

uprawnione do reprezentowania wykonawcy). Poświadczenia za zgodność  

z oryginałem dokumentów dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot na którego 

zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się 

o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów 

lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą. 
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19. Wykonawca musi umieścić ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami w prawidłowo 

zamkniętym opakowaniu, w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści 

oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. 

20. Opakowanie musi posiadać: 

20.1 Nazwę i adres Wykonawcy, 

20.2 Nazwę i adres Zamawiającego: 

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach 

Plac Grunwaldzki 8-10, 40-127 Katowice 

20.3 Oznaczenie:  

Przetarg nieograniczony – 

Świadczenie usług publikacji ogłoszeń w prasie lokalnej na potrzeby projektu  

nr  POIS.02.04.00-00-0193/16, pn.: „Opracowanie planów zadań  

ochronnych dla obszarów Natura 2000” 

Znak sprawy: WPN.261.13.2019 

„NIE OTWIERAĆ PRZED:   30 kwietnia 2019 r. godz. 11.00”. 

 

21. Poprzez prawidłowe opakowanie oferty, w tym także zamknięcie, należy rozumieć 

taki sposób zabezpieczenia treści oferty, który uniemożliwi jakiejkolwiek osobie 

zapoznanie się przed upływem terminu otwarcia ofert – zgodnie z art. 86 ust. 1 i 2 

ustawy Pzp – z jakimkolwiek elementem treści oświadczeń złożonych przez 

Wykonawcę. 

22. Niewłaściwe oznaczenie opakowania zawierającego ofertę spowoduje odrzucenie 

oferty, jeżeli braki lub błędy w tym zakresie uniemożliwią prawidłowe otwarcie 

oferty. 

23. Ze względu na możliwość uszkodzenia opakowania podczas przesyłania oferty 

zaleca się zastosowanie dwóch kopert oznakowanych jak wyżej. 

24. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do 

złożonej oferty przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzaniu 

zmian przez Wykonawcę musi być złożone według takich samych wymagań jak 

składana oferta, z dopiskiem na opakowaniu „ZMIANA OFERTY”. Koperty 

oznaczone dopiskiem „ZMIANA OFERTY” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty i 

zostaną dołączone do oferty. 

25. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się 

z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia z napisem na kopercie 

„WYCOFANIE OFERTY”.  

26. Nie dopuszcza się uczestniczenia Wykonawcy w więcej niż w jednej grupie 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

27. Tajemnica przedsiębiorstwa: 

27.1 Składając ofertę, Wykonawca powinien zastrzec informacje, które stanowią 

tajemnicę jego przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 419) oraz 

wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wyżej 

wymienionej czynności Wykonawca powinien dokonać, zgodnie z art. 8 ust. 3 

ustawy, nie później niż w terminie składania ofert. Nie mogą stanowić tajemnicy 

przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert,                   
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tj.: informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji                        

i warunków płatności zawartych w ofercie.  

27.2 Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa                         

w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, 

jako bezskuteczne i skutkować będzie ich odtajnieniem. 

27.3 Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego 

wezwanie w trybie art. 90 ustawy, a złożone przez niego wyjaśnienia lub 

dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy  

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo 

zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie 

Zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz 

samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa.  

27.4 Dokumenty z informacjami zastrzeżonymi należy zamieścić w kopercie,                        

o której mowa w pkt 18,  w oddzielnym, opatrzonym dokładnym adresem  

i numerami telefonów wykonawcy opakowaniu, które należy opisać podając na 

nim numer sprawy i nazwy dokumentów. 

 

 

Rozdział  XVII: Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 

1. Ofertę należy złożyć lub przesłać do siedziby zamawiającego w Katowicach  

Plac Grunwaldzki 8-10, 40-127, pokój nr 302 (sekretariat) do dnia 30 kwietnia  

2019 r. do godz. 10.00.  

2. Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz 

zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.  

3. Otwarcie ofert nastąpi  w dniu 30 kwietnia 2019 r. o godz. 11.00 w pokoju nr 339 B   

w siedzibie  Zamawiającego. Otwarcie ofert jest jawne. 

 

 

Rozdział XVIII: Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po 

wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

1. Umowę może podpisać w imieniu wykonawcy osoba/osoby upoważniona/upoważnione 

do reprezentowania Wykonawcy wymieniona/wymienione w aktualnym odpisie  

z właściwego rejestru albo w centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej 

lub pełnomocnik, który przedstawi stosowne pełnomocnictwo - oryginał dokumentu  

wystawiony przez osoby reprezentujące podmiot gospodarczy lub kopia (odpis) notarialnie 

poświadczona. 

2. W przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się            

o udzielenie zamówienia, Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie 

zamówienia publicznego, przedstawienia umowy regulującej współpracę tych wykonawców 

(oryginał dokumentu lub jego kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez 

osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowania Wykonawcy lub kopia (odpis) 

notarialnie poświadczona), zawierającą co najmniej: 
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-  zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego   

     swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia oraz solidarnej 

odpowiedzialności za realizację zamówienia, 

      -    określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy, 

      -  czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący 

realizację zamówienia. 

 

 

Rozdział XIX Sposoby płatności 

Zamawiający przewiduje płatności za publikację kolejnych ogłoszeń w wysokości 1/6 
wartości zamówienia za każdą publikację, zgodnie z kalkulacją przedstawioną przez 
Wykonawcę w Formularzu ofertowym. 
 

 

Rozdział XXX: 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. 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy, 

zawiera załącznik nr 4 do SIWZ 

 

Rozdział XX  Klauzule RODO  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych                   

z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach  z siedzibą w Katowicach                           

Plac Grunwaldzki 8-10, 40-127 Katowice, tel.: 32 4206801, e-mail: 

sekretariat.katowice@rdos.gov.pl  

1. Szczegółowe dane kontaktowe do przedstawicieli Regionalnej Dyrekcji Ochrony 

Środowiska w Katowice podane są na stronie internetowej RDOŚ w Katowicach: 

http://katowice.rdos.gov.pl/kontakt 

2. Kontakt z inspektorem ochrony danych w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska                                

w Katowicach następuje za pomocą adresu e-mail: iod.katowice@rdos.gov.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 nr  

WPN.261.…...2019 na: „Świadczenie usług publikacji ogłoszeń w prasie lokalnej na 

potrzeby projektu nr  POIS.02.04.00-00-0193/16, pn.: „Opracowanie planów zadań 

ochronnych dla obszarów Natura 2000” prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego. 

3. 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, dalej „ustawa 

Pzp”. 

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 

międzynarodowej. 

http://katowice.rdos.gov.pl/kontakt
mailto:iod.katowice@rdos.gov.pl
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5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, 

przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli 

czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas 

trwania umowy; 

6. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym                            

w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają                       

z ustawy Pzp. 

7. Posiada Pani/Pan prawo: 

 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; 

9.   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.  

10. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu. Pani/Pana 

dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie 

profilowania. 
*  Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą 

wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień 

umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności 

protokołu oraz jego załączników. 
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania  

w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków 

ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub  

z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa 

członkowskiego. 

Uwaga:  

Obowiązek informacyjny określony przepisami RODO spoczywa także na 

Wykonawcach, którzy pozyskują dane osobowe osób trzecich w celu przekazania ich 

Zamawiającym w ofertach. 

 

Rozdział XXI Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy  

w toku postępowania o udzielenie zamówienia 
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Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej opisane w Dziale VI ustawy - Prawo 

zamówień publicznych w art. 179 – 198g, w tym: w przepisach wspólnych w art. 179, 

odwołanie w art. 180 – 198 i skarga do sądu w art. 198a – 198g. 
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1. Załącznik nr 1 do SIWZ –    Formularz ofertowy  

2. Załącznik nr 2 do SIWZ – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału  

w postępowaniu; 

3. Załącznik nr 3 do SIWZ – oświadczenie w zakresie przynależności do grupy 

kapitałowej 

4. Załącznik nr 4 do SIWZ – Istotne postanowienia umowy 

5. Załącznik nr 5 do SIWZ  –  Opis Przedmiotu Zamówienia 

 


