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Contract notice
(Directive 2004/18/EC)

Section I :  Contracting authority

I.1) Name, addresses and contact point(s):

Official name:  Regionalna Dyrekcja Ochrony
Środowiska w Katowicach

National ID:  (if known) _____

Postal address: ul. Dąbrowskiego 22

Town:  Katowice Postal code:  40-032 Country:  Poland (PL)

Contact point(s):  Regionalna Dyrekcja Ochrony
Środowiska w Katowicach

Telephone: +48 324206824

For the attention of:  Grażyna Gruszewska

E-mail:  grazyna.gruszewska.katowice@rdos.gov.pl Fax:  +48 324206884

Internet address(es): (if applicable)
General address of the contracting authority/entity:  (URL) http://www.katowice.rdos.gov.pl

Address of the buyer profile:  (URL) _____

Electronic access to information:  (URL) _____

Electronic submission of tenders and requests to participate:  (URL) _____

Further information can be obtained from

 The above mentioned contact point(s)  Other  (please complete Annex A.I)

Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic
purchasing system) can be obtained from

 The above mentioned contact point(s)  Other (please complete Annex A.II)

Tenders or requests to participate must be sent to

 The above mentioned contact point(s)  Other  (please complete Annex A.III)

I.2) Type of the contracting authority

 Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local sub-divisions

 National or federal agency/office

 Regional or local authority

 Regional or local agency/office

 Body governed by public law

 European institution/agency or international organisation

 Other: (please specify)

I.3)  Main activity

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
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General public services

Defence

Public order and safety

Environment

Economic and financial affairs

Health

Housing and community amenities

Social protection

Recreation, culture and religion

Education

Other:  (please specify)

I.4)  Contract award on behalf of other contracting authorities

The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities:

 yes   no
information on those contracting authorities can be provided in Annex A
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Section II : Object of the contract

II.1)  Description :

II.1.1)  Title attributed to the contract by the contracting authority :
Wykonanie zabezpieczenia stropu Jaskini Szachownica przed niekontrolowanym zawałem, w ramach Projektu
LIFE+“Carrying out necessary conservation work on a territory of Szachownica Cave designated within Natura
2000 / Wykonanie zabiegów ochrony przyrody na terenie Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Natura 2000
Szachownica”- LIFE12 NAT/PL/000012

II.1.2)  Type of contract and location of works, place of delivery or of performance :
choose one category only – works, supplies or services – which corresponds most to the specific object of your
contract or purchase(s)

Works Supplies Services
Execution
Design and execution
Realisation, by whatever means

of work, corresponding to the
requirements specified by the
contracting authorities

Purchase
Lease
Rental
Hire purchase
A combination of these

Service category No:  1

Please see Annex C1 for service
categories

Main site or location of works, place of delivery or of performance :
_____

NUTS code:  PL224

II.1.3) Information about a public contract, a framework agreement or a dynamic purchasing system
(DPS):

The notice involves a public contract
The notice involves the establishment of a framework agreement
The notice involves the setting up of a dynamic purchasing system (DPS)

II.1.4)  Information on framework agreement :   (if applicable)
 Framework agreement with several operators  Framework agreement with a single operator
Number :  _____
or
(if applicable) maximum number :  _____   of participants to the framework agreement envisaged

Duration of the framework agreement
Duration in years :  _____   or   in months :  _____

Justification for a framework agreement, the duration of which exceeds four years : 
_____

Estimated total value of purchases for the entire duration of the framework agreement  (if applicable, give
figures only)
Estimated value excluding VAT :  _____    Currency : 
or
Range: between  :  _____ :  and :  _____ :     Currency : 

Frequency and value of the contracts to be awarded : (if known)
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_____

II.1.5)  Short description of the contract or purchase(s) :
Przedmiotem zadania jest wykonanie zabiegów z zakresu czynnej ochrony przyrody na terenie obszaru Natura
2000 Szachownica. Jaskinię Szachownica tworzy kompleks kilku obiektów podziemnych. W wyniku naturalnych
i antropogenicznych czynników obserwuje się obecnie intensywny proces rozpadu górotworu jaskini. Zawalenie
części jaskini według wszelkich danych jest nieuniknione. Zaniechanie zabezpieczenia górotworu spowoduje
fizyczną destrukcję głównego ciągu omawianego obiektu skalnego. Oznacza to ograniczenie liczby i kubatury
pomieszczeń wykorzystywanych przez nietoperze - główny przedmiot ochrony obszaru. W ramach projektu
zaplanowano prace polegające na konserwacji i wzmocnieniu struktury stropu jaskini Szachownica I. Jako
sposób zabezpieczenia górotworu wybrano metody analogiczne do działań stosowanych
w podziemnych zakładach górniczych.
Ze względu na charakterystykę obiektu jaskinię Szachownica I traktuje się, jako wyrobisko podziemne powstałe
w wyniku eksploatacji wapienia, w którym prowadzone będę roboty górnicze. Prowadzenie robót podziemnych
w tym obiekcie objęte jest zakresem art. 2 ust.1 pkt. 3 Prawa geologicznego i górniczego (Dz.U. 2011 nr 163
poz. 981 z późn. zm.).
Zbiorcze zestawienie powierzchni sal -4889,51 m2 i kubatury sal 1185,57 m3

II.1.6)  Common procurement vocabulary (CPV) :
 Main vocabulary Supplementary vocabulary (if applicable)
Main object 45221250  

II.1.7)  Information about Government Procurement Agreement (GPA) :
The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA) :   yes   no

II.1.8) Lots:    (for information about lots, use Annex B as many times as there are lots)

This contract is divided into lots:    yes   no
(if yes)   Tenders may be submitted for

one lot only
 

one or more lots
 

all lots

II.1.9)  Information about variants: 
Variants will be accepted :   yes   no

II.2)  Quantity or scope of the contract :

II.2.1)  Total quantity or scope :   (including all lots, renewals and options, if applicable)
_____

(if applicable, give figures only)
Estimated value excluding VAT :  _____    Currency : 
or
Range: between  :  _____ :  and :  _____ :     Currency : 

II.2.2)  Information about options :   (if applicable)
Options :   yes   no
(if yes) Description of these options :
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_____

(if known) Provisional timetable for recourse to these options :
in months : _____   or   in days :   _____ (from the award of the contract)

II.2.3)  Information about renewals :   (if applicable)
This contract is subject to renewal:    yes   no
Number of possible renewals: (if known)  _____  or Range: between :  _____  and:  _____   
(if known)  In the case of renewable supplies or service contracts, estimated timeframe for subsequent
contracts: 
in months:  _____   or in days:  _____  (from the award of the contract)

II.3)  Duration of the contract or time limit for completion: 
Duration in months :  _____   or in days:  _____  (from the award of the contract)
or
Starting:  01/05/2015  (dd/mm/yyyy)
Completion:  15/09/2016  (dd/mm/yyyy)
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Section III : Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions relating to the contract:

III.1.1) Deposits and guarantees required:  (if applicable)
Każda oferta musi być zabezpieczona wadium na cały okres związania ofertą w wysokości 50 000 zł (słownie:
pięćdziesiąt tysięcy złotych).
2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) poręczeniach bankowych;
4) gwarancjach bankowych;
5) gwarancjach ubezpieczeniowych;
6) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorstwa
(Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).
3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na konto:
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach
68 1010 1212 0063 6313 9120 0000
4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez
Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Za termin wniesienia wadium wniesionego w pieniądzu
uważa się datę i godzinę uznania środków na koncie Zamawiającego.
5. W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach określonych w ust. 2, oryginał
dokumentu wniesienia wadium musi być dołączony do oferty w sposób umożliwiający dokonanie odłączenia
i zwrot oryginału dokumentu bez uszkodzenia oferty. Zamawiający wymaga złożenia oryginału gwarancji
lub poręczenia w zakresie wniesienia wadium tylko w przypadku, gdy do skuteczności zatrzymania przez
Zamawiającego wadium jest niezbędna forma oryginału. Złożone poręczenia lub gwarancje muszą zawierać w
swojej treści zobowiązanie zgodne z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp, a ich beneficjentem musi być Regionalna
Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach.
6. Brak wadium spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art.
24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp.
7. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie poręczenia lub gwarancji, dokumenty te powinny
być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i zawierać
co najmniej:
1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta poręczenia/gwarancji (Zamawiającego), poręczyciela/
gwaranta, oraz wskazania ich siedzib;
2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona poręczeniem/gwarancją;
3) kwotę wadium;
4) termin ważności poręczenia/gwarancji – nie krótszy niż termin związania ofertą;
5) zobowiązanie poręczyciela-gwaranta do zapłacenia kwoty wadium bezwarunkowo na pierwsze pisemne
żądanie Zamawiającego w sytuacji, gdy Wykonawca:
a) w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub
oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp,
lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących
po jego stronie,
b) którego ofertę wybrano odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych w ofercie, lub zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn
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leżących po stronie Wykonawcy. 8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po
wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania,
z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,
z zastrzeżeniem ust. 10.
9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium
niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium
na podstawie ust. 8, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania oferta Wykonawcy została wybrana jako
najkorzystniejsza. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
11. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem
terminu składania ofert.

III.1.2) Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions
governing them:
Wynagrodzenie Zamawiający przekaże na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany treścią wystawionej przez
niego faktury w terminie 30 dni.
Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy.
Wynagrodzenie zostanie wypłacone w dwóch częściach:
a) I rata w wysokości 50 % kwoty po zakończeniu I etapu
b) II rata w wysokości 50% kwoty po zakończeniu całości zamówienia.
Podstawą wystawienia przez Wykonawcę faktury/rachunku będzie protokół odbioru podpisany przez Komisję
wskazaną przez Zamawiającego.

III.1.3) Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be
awarded:  (if applicable)
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 Pzp.
Wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonywanie umowy, wniesienie wadium i należytego
zabezpieczenia umowy.

III.1.4) Other particular conditions:  (if applicable)
The performance of the contract is subject to particular conditions :   yes   no
(if yes) Description of particular conditions:
_____

III.2) Conditions for participation:

III.2.1) Personal situation of economic operators, including requirements relating to enrolment on
professional or trade registers:
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:

1) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy
Pzp, stanowiące Załącznik nr 2 do SIWZ:
2) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania wykonawcy
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, stanowiące Załącznik nr 3 do SIWZ.
3) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji



EN  Standard form 02 - Contract notice 8 / 19

o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru,
w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
4) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
5) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie
zdrowotne lub społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
6) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp
– wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
7) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy
Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert – dotyczy podmiotów
zbiorowych;
8) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy
Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
9) dowód wniesienia wadium.

III.2.2) Economic and financial ability:
Information and formalities necessary for evaluating if
the requirements are met:

Zamawiający uzna za spełniony warunek sytuacji
ekonomicznej
i finansowej, gdy wykażą posiadanie środków
finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości
nie mniejszej niż 800 000,00 zł. oraz posiadanie
ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności na kwotę minimum
500 000,00 zł.

Minimum level(s) of standards possibly required: (if
applicable)
- oryginał lub kopia poświadczona przez Wykonawcę
za zgodność z oryginałem informacji banku lub
spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w
których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca
wysokość posiadanych środków finansowych lub
zdolność kredytową Wykonawcy, wystawione nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert;
- opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, innego
dokumentu potwierdzający, że Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia.

III.2.3) Technical capacity:
Information and formalities necessary for evaluating if
the requirements are met:

1. Zamawiający uzna za spełniony warunek posiadania
wiedzy i doświadczenia,
w przypadku gdy Wykonawca wykaże, iż w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
– w tym okresie, wykonał dwie usługi polegające na
wykonaniu kotwienia i iniekcji wyrobisk podziemnych
o łącznej wartości nie mniejszej niż 2 000 000,00 PLN
brutto.
2. Zamawiający uzna za spełniony warunek
dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym
oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

Minimum level(s) of standards possibly required: (if
applicable)
1) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych również wykonywanych
głównych usług w zakresie niezbędnym do wykazania
spełnienia warunku posiadania wiedzy i doświadczenia
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz
których usługi zostały wykonane – według formularza
określonego w załączniku nr 7 do SIWZ. Przez
główne usługi w zakresie niezbędnym do wykazania
spełniania warunku posiadania wiedzy i doświadczenia,
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w przypadku gdy Wykonawca wykaże, że dysponuje
lub będzie dysponował co najmniej:
a) następującym sprzętem niezbędnym do wykonania
zamówienia:
- przewoźną sprężarką powietrzną – 2 sztuki,
- pompą do iniekcji – 1 sztuka,
- agregatem prądotwórczym – 2 sztuki,
- wiertarkami udarowymi z podporą i osprzętem lub inne
dopuszczonego typu – min. 2 komplety,
- kotwiarką z osprzętem – minimum 2 komplety,
- młotkami udarowymi z osprzętem – minimum 2
komplety,
- rusztowaniem o wysokości 4,0 m – 2 komplety,
- kluczem dynamometrycznym do obudowy – 1 sztuka,
- urządzeniami małej mechanizacji oraz podręcznym
sprzętem górniczym (piły spalinowe, kilofy, łopaty,
żerdzie do obrywki) zgodnie z przyjętą technologią.
b) osobami posiadającymi stwierdzenie kwalifikacji
kierownictwa i osób dozoru ruchu w podziemnych
zakładach górniczych wydobywających węgiel
kamienny, sprawujących nadzór nad osobami
prowadzącymi roboty wymagane zgodnie z Ustawą
z dnia 09.06.2011r. – Prawo geologiczne i górnicze
(Dz. U. Nr 163, poz. 981 z późniejszymi zmianami)
oraz Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia
15 grudnia 2011r. w sprawie kwalifikacji w zakresie
górnictwa i ratownictwa górniczego (Dz. U. Nr 275 poz.
1628) tj.:
- przynajmniej 1 osobą dozoru wyższego o specjalności
górniczej,
- przynajmniej 1 osobą dozoru o specjalności BHP albo
osobą co najmniej wyższego dozoru innej specjalności
posiadającej kwalifikacje, o których mowa w art. 23711
§ 1 i 5 Kodeksu Pracy,
- przynajmniej 2 osobami dozoru średniego o
specjalności górniczej.
Zamawiający dopuszcza posiadanie uprawnień/
kwalifikacji równoważnych dla ww. wydanych na
podstawie wcześniejszych przepisów.
c) dysponują osobami posiadającymi uprawnienia /
kwalifikacje zawodowe do obsługi wszystkich urządzeń
i narzędzi niezbędnych do wykonania zamówienia w
ilości:
- przynajmniej 4 osób z kwalifikacjami górnika,
- przynajmniej 2 osób z uprawnieniami do obsługi
kotwiarki,
- przynajmniej 2 osób przeszkolonych do funkcji
sanitariusza.

Zamawiający rozumie co najmniej wykonanie dwóch
usług polegających na wykonaniu kotwienia i iniekcji
wyrobisk podziemnych o łącznej wartości nie mniejszej
niż 2 000 000,00 PLN brutto.
W przypadku Wykonawców, którzy realizowali usługi
za wynagrodzeniem wyrażonym w innych walutach niż
złoty polski, Zamawiający przeliczy wartość tych usług
po średnim kursie NBP z dnia ukazania się ogłoszenia
o zamówieniu.
Do wykazu należy dołączyć dowody potwierdzające,
że usługi te zostały wykonane należycie. Dokumenty,
takie jak faktury, protokoły odbioru powinny potwierdzać
należyte wykonanie zamówienia w sposób nie budzący
wątpliwości.
2) wykaz urządzeń technicznych, dostępnych
Wykonawcy robót w celu wykonania zamówienia wraz
z informacja o podstawie dysponowania tymi zasobami,
zgodnie
z Załącznikiem nr 9 do SIWZ;
3) wykaz osób, które będą uczestniczyć w
wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na
temat ich kwalifikacji i doświadczenia, oraz informacją o
podstawie do dysponowania tymi osobami, stanowiący
Załącznik nr 8 do SIWZ.
Zamawiający nie dopuszcza łączenia funkcji w
przypadku posiadania więcej niż jednego z ww.
uprawnień przez jedną osobę.
W przypadku Wykonawców zagranicznych,
Zamawiający dopuszcza równoważne kwalifikacje,
zdobyte w innych państwach.

III.2.4) Information about reserved contracts:  (if applicable)
The contract is restricted to sheltered workshops
The execution of the contract is restricted to the framework of sheltered employment programmes
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III.3) Conditions specific to services contracts:

III.3.1) Information about a particular profession:
Execution of the service is reserved to a particular profession:    yes   no
(if yes) Reference to the relevant law, regulation or administrative provision :
_____

III.3.2) Staff responsible for the execution of the service:
Legal persons should indicate the names and professional qualifications of the staff responsible for the
execution of the service:    yes   no
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Section IV : Procedure

IV.1) Type of procedure:

IV.1.1) Type of procedure:
Open
Restricted
Accelerated restricted Justification for the choice of accelerated procedure:

_____

Negotiated Some candidates have already been selected (if appropriate under certain
types of negotiated procedures) :   yes   no
(if yes, provide names and addresses of economic operators already selected
under Section VI.3 Additional information)

Accelerated negotiated Justification for the choice of accelerated procedure: 

_____

Competitive dialogue

IV.1.2) Limitations on the number of operators who will be invited to tender or to participate:  (restricted
and negotiated procedures, competitive dialogue)
Envisaged number of operators:  _____
or
Envisaged minimum number:  _____  and (if applicable)  maximum number  _____
Objective criteria for choosing the limited number of candidates: 
_____

IV.1.3) Reduction of the number of operators during the negotiation or dialogue:  (negotiated procedure,
competitive dialogue)
Recourse to staged procedure to gradually reduce the number of solutions to be discussed or tenders to be
negotiated :   yes   no

IV.2) Award criteria

IV.2.1) Award criteria   (please tick the relevant box(es))

 Lowest price

or

 The most economically advantageous tender in terms of

  the criteria stated below  (the award criteria should be given with their weighting or in descending order of
importance where weighting is not possible for demonstrable reasons)

  the criteria stated in the specifications, in the invitation to tender or to negotiate or in the descriptive
document
Criteria Weighting Criteria Weighting
1. cena 80 6. _____ _____
2.  termin gwarancji 20 7. _____ _____
3. _____ _____ 8. _____ _____
4. _____ _____ 9. _____ _____
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Criteria Weighting Criteria Weighting
5. _____ _____ 10. _____ _____

IV.2.2) Information about electronic auction

An electronic auction will be used   yes   no

(if yes, if appropriate) Additional information about electronic auction:

_____

IV.3) Administrative information: 

IV.3.1) File reference number attributed by the contracting authority:   (if applicable)
WOF-I.261.1.2015

IV.3.2) Previous publication(s) concerning the same contract: 
 yes   no

(if yes)

Prior information notice Notice on a buyer profile

Notice number in the OJEU:  _____  of:  ______  (dd/mm/yyyy)

Other previous publications(if applicable)

IV.3.3) Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document:  (in
the case of a competitive dialogue)
Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents

Date:  ______  Time:  _____

Payable documents    yes   no
(if yes, give figures only)   Price:  _____    Currency:  _____

Terms and method of payment: 

_____

IV.3.4) Time limit for receipt of tenders or requests to participate:
Date:  02/04/2015  Time:  10:00

IV.3.5) Date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates:  (if known, in the
case of restricted and negotiated procedures, and competitive dialogue)
Date:  ______

IV.3.6) Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up:
 Any EU official language
 Official EU language(s):

PL
Other:
_____

IV.3.7) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender:
until:  :  ______  
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or
Duration in months :  _____    or in days :  60 (from the date stated for receipt of tender)

IV.3.8) Conditions for opening of tenders:
Date : 02/04/2015        (dd/mm/yyyy)    Time11:00
(if applicable)Place:  Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach 40-032 Katowice ul.
Dąbrowskiego 22, pokój 410
Persons authorised to be present at the opening of tenders (if applicable) :
 yes   no
(if yes) Additional information about authorised persons and opening procedure: 
_____
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Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence:   (if applicable)
This is a recurrent procurement :    yes   no
(if yes)  Estimated timing for further notices to be published: 
_____

VI.2) Information about European Union funds: 
The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds :    yes   no
(if yes)  Reference to project(s) and/or programme(s): 
Przedsięwzięcie jest finansowane w ramach projektu: "Carrying out necessary conservation work on a
territory of Szachownica Cave designated within Natura 2000 / Wykonanie zabiegów ochrony przyrody
na terenie Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Natura 2000 Szachownica" LIFE12 NAT/PL/000012,
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach instrumentu finansowego LIFE+ oraz Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

VI.3) Additional information:   (if applicable)
Niedopuszczalna jest zmiana postanowień zawartej umowy, chyba, że konieczność wprowadzenia takich
zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dopuszcza
się możliwość zmiany terminu realizacji zamówienia. Istotne zmiany postanowień umowy mogą dotyczyć:
zmiany osób spełniających wymogi określone w rozdziale VI pkt. 2.2.2b SIWZ na inne osoby spełniające
te same wymogi, zmiany stawki podatku VAT wynikającej ze zmiany obowiązujących przepisów. Ponadto
od obowiązków zawartej umowy strony mogą być zwolnione tylko w przypadku zaistnienia okoliczności
nieprzewidzianych, niezależnych od woli stron, którym nie mogła strona zapobiec przy zachowaniu należytej
staranności (siła wyższa) i które nastąpiły po zawarciu umowy, uniemożliwiających jej wykonanie w całości lub
części, takich jak nieprzewidziane zmiany warunków, np. pożar, trzęsienia ziemi, zawalenie jaskini lub jej części,
wojna, zamachy terrorystyczne, działania nieprzyjacielskie, strajki, niewybuchy itp.

VI.4) Procedures for appeal: 

VI.4.1) Body responsible for appeal procedures: 
Official name:  Urząd Zamówień Publicznych

Postal address: ul. Postępu 17A

Town:  Warszawa Postal code:  02-676 Country:  Poland (PL)

Telephone: +48 224587801

E-mail:  odwolania@uzp.gov.pl Fax:  +48 224587800

Internet address:  (URL) http://www.uzp.gov.pl

Body responsible for mediation procedures  (if applicable)

Official name:  _____

Postal address: _____

Town:  _____ Postal code:  _____ Country:  _____

Telephone: _____

E-mail: Fax:  _____

Internet address:  (URL) _____
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VI.4.2) Lodging of appeals:   (please fill in heading VI.4.2 or if need be, heading VI.4.3)
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.

VI.4.3) Service from which information about the lodging of appeals may be obtained: 
Official name:  Urząd Zamówień Publicznych

Postal address: ul. Postępu 17A

Town:  Warszawa Postal code:  02-676 Country:  Poland (PL)

Telephone: +48 224587801

E-mail:  odwolania@uzp.gov.pl Fax:  +48 224587800

Internet address:  (URL) http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice: 
20/02/2015  (dd/mm/yyyy) - ID:2015-024042
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Annex A
Additional addresses and contact points

I) Addresses and contact points from which further information can be obtained
Official name:  _____ National ID:  (if known) _____

Postal address: _____

Town:  _____ Postal code:  _____ Country:  _____

Contact point(s):  _____ Telephone: _____

For the attention of:  _____

E-mail: Fax:  _____

Internet address:  (URL) _____

II) Addresses and contact points from which specifications and additional documents can be obtained
Official name:  _____ National ID:  (if known) _____

Postal address: _____

Town:  _____ Postal code:  _____ Country:  _____

Contact point(s):  _____ Telephone: _____

For the attention of:  _____

E-mail: Fax:  _____

Internet address:  (URL) _____

III) Addresses and contact points to which tenders/requests to participate must be sent
Official name:  _____ National ID:  (if known) _____

Postal address: _____

Town:  _____ Postal code:  _____ Country:  _____

Contact point(s):  _____ Telephone: _____

For the attention of:  _____

E-mail: Fax:  _____

Internet address:  (URL) _____

IV) Address of the other contracting authority on behalf of which the contracting authority is purchasing
Official name _____ National ID ( if known ): _____

Postal address: _____

Town _____ Postal code _____

Country _____

-------------------- (Use Annex A Section IV as many times as needed) --------------------
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Annex B
Information about lots

Title attributed to the contract by the contracting authority   _____

Lot No : _____      Lot title : _____

1) Short description:
_____

2)  Common procurement vocabulary (CPV): 
Main vocabulary:

3) Quantity or scope:
_____

(if known, give figures only)  Estimated cost excluding VAT:  _____ Currency: 

or

Range: between :  _____ and: _____  Currency: 

4) Indication about different date for duration of contract or starting/completion:  (if applicable)
Duration in months :  _____   or in days :  _____ (from the award of the contract)
or
Starting:  ______  (dd/mm/yyyy)
Completion:  ______  (dd/mm/yyyy)

5) Additional information about lots:
_____
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Annex C1 – General procurement
Service categories referred to in Section II: Object of the contract

Directive 2004/18/EC

 

Category No [1] Subject
1 Maintenance and repair services

2 Land transport services [2], including armoured car services, and courier services,
except transport of mail

3 Air transport services of passengers and freight, except transport of mail

4 Transport of mail by land [3] and by air 

5 Telecommunications services

6 Financial services: a) Insurances services b)Banking and investment services [4]

7 Computer and related services

8 Research and development services [5]

9 Accounting, auditing and bookkeeping services

10 Market research and public opinion polling services

11 Management consulting services [6] and related services

12 Architectural services; engineering services and integrated engineering services;
urban planning and landscape engineering services; related scientific and technical
consulting services; technical testing and analysis services

13 Advertising services

14 Building-cleaning services and property management services

15 Publishing and printing services on a fee or contract basis

16 Sewage and refuse disposal services; sanitation and similar services

Category No [7] Subject
17 Hotel and restaurant services

18 Rail transport services

19 Water transport services

20 Supporting and auxiliary transport services

21 Legal services

22 Personnel placement and supply services [8]

23 Investigation and security services, except armoured car services

24 Education and vocational education services

25 Health and social services

26 Recreational, cultural and sporting services  [9]

27 Other services

  

  
1 Service categories within the meaning of Article 20 and Annex IIA to Directive 2004/18/EC.
2 Except for rail transport services covered by category 18.
3 Except for rail transport services covered by category 18.
4 Except financial services in connection with the issue, sale, purchase or transfer of securities or other financial
instruments, and central bank services. The following are also excluded: services involving the acquisition or
rental, by whatever financial means, of land, existing buildings or other immovable property or concerning rights
thereon. However, financial service contracts concluded at the same time as, before or after the contract of
acquisition or rental, in whatever form, shall be subject to the Directive.
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5 Except research and development services other than those where the benefits accrue exclusively to the
contracting authority for its use in the conduct of its own affairs on condition that the service provided is wholly
remunerated by the contracting authority.
6 Except arbitration and conciliation services.
7 Service categories within the meaning of Article 21 and Annex IIB of Directive 2004/18/EC.
8 Except employment contracts.
9 Except contracts for the acquisition, development, production or co-production of program material by
broadcasters and contracts for broadcasting time.
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