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I. Nazwa i adres Zamawiającego 

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi 
adres: ul. Traugutta 25, 90-113 Łódź 
NIP: 725-198-57-93 REGON: 100598750 
tel.  + 48 42 665 03 70 
fax. + 48 42 665 03 71 
e-mail: zampub.lodz@rdos.gov.pl 
adres strony internetowej: http://www.lodz.rdos.gov.pl/ 
adres strony internetowej, na której zamieszczono SIWZ: 
http://bip.lodz.rdos.gov.pl/zamowienia-publiczne 

II. Tryb i podstawa prawna udzielenia zamówienia  

1. Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 39 - 46 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej 

„ustawą” i przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie, w trybie przetargu 

nieograniczonego o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na 

podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.  

2. Przedmiotowe postępowanie prowadzone będzie w trybie tzw. procedury odwróconej, 

o której mowa w art. 24aa ustawy. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, 

a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako 

najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału 

w postępowaniu. 

III. Przedmiot zamówienia 

1. Przedmiot zamówienia obejmuje jednorazową publikację ogłoszenia o szerokości 

minimum 90 mm, z zachowaniem skali, w prasie o zasięgu regionalnym. Kod ze 

Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 79970000-4 Usługi publikacji. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik Nr 1 do SIWZ. 

3. Znak sprawy nadany przez Zamawiającego: WPN.261.7.2019.MKu  

4. Zaleca się, aby Wykonawca zapoznał się z treścią Polityki Środowiskowej dostępną na 

stronie  internetowej RDOŚ w Łodzi (http://lodz.rdos.gov.pl/system-ekozarzadzania-i-

audytu-emas).  

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Wykonawca 

może złożyć ofertę tylko na całe zamówienie. 

6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.  

7. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 

ustawy.   

8. Powyższe postępowanie nie prowadzi do zawarcia umowy ramowej.  

9. Zamawiający nie przewiduje możliwości ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.  

http://lodz.rdos.gov.pl/system-ekozarzadzania-i-audytu-emas
http://lodz.rdos.gov.pl/system-ekozarzadzania-i-audytu-emas
http://lodz.rdos.gov.pl/system-ekozarzadzania-i-audytu-emas
http://lodz.rdos.gov.pl/system-ekozarzadzania-i-audytu-emas


 

 
 

 
3 

10. Zamawiający nie przewiduje stosowania aukcji elektronicznej.  

11. Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego 

wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. Wykonawca może 

powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.  

12. Zamówienie to jest częścią zadania 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” współfinansowanego przez Unię 

Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym 

adaptacja do zmian klimatu, działanie 2.4: Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna 

w związku z realizacją projektu nr POIS.02.04.00-00-0193/16, pn.: „Opracowanie 

planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000”. 

IV. Termin wykonania zamówienia 

Przedmiot zamówienia należy wykonać do 15 dni od daty podpisania umowy. 

 

V. Warunki udziału w postępowaniu. Podstawy wykluczenia  

1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu. 

2. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki 

udziału w postępowaniu w zakresie:  

2.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie określa w tym zakresie warunków 

udziału w postępowaniu;  

2.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający nie określa w tym zakresie 

warunków udziału w postępowaniu;  

2.3. zdolności technicznej lub zawodowej:  

2.3.1. minimalne warunki dotyczące doświadczenia:  

Zamawiający uzna za spełniony warunek w przypadku gdy Wykonawca oświadczy, iż 
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował z należytą 
starannością przynajmniej jedną usługę polegającą na publikacji ogłoszenia w prasie 
regionalnej. Przez jedną wykonaną usługę Zamawiający rozumie realizację przedmiotu 
jednej umowy (jednego zamówienia). 

3. Wykonawca zgodnie z art. 22a ustawy, może w celu potwierdzenia spełnienia warunków 

udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia 

lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych 

podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków 

prawnych. 

4. W odniesieniu do warunku dotyczącego doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na 

zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi stanowiące przedmiot 

zamówienia, do realizacji których te zdolności są wymagane. 



 

 
 

 
4 

5. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę:  

5.1. o którym mowa w art. 24 ust.1 pkt.12-23 ustawy;  

5.2. Zamawiający nie przewiduje wykluczeń, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy; 

5.3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 13 i 14 oraz 16–

20 ustawy, 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. Regulacji, o której mowa w zdaniu pierwszym 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; 

5.4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę 

i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody 

przedstawione na podstawie pkt 5.3; 

5.5. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie 

zamówienia; 

5.6. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.  

VI. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz 
brak podstaw do wykluczenia  

1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert 

oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca: 

1.1. nie podlega wykluczeniu, 

1.2. spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

2. Oświadczenia, o których mowa w pkt. 1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć na 

przygotowanym przez Zamawiającego formularzach stanowiących Załącznik Nr 3 

i Załącznik Nr 4  do SIWZ.     

3. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, 

o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie 

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa 

w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy, stanowiące Załącznik Nr 5 do SIWZ. Wraz ze złożeniem 

oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 

Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia.  

4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, może wezwać Wykonawcę, którego oferta 

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

aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających 

okoliczności, o których mowa w pkt. 7. poniżej.  
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5. 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 oraz 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.  

6. Zamawiający, zgodnie z art. 24aa ustawy, w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, 

a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako 

najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału 

w postępowaniu.  

7. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące 

oświadczenia lub dokumenty: 

7.1. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału  

w postępowaniu: 

7.1.1. oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu 

lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub 

składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania 

takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych 

należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego 

porozumienia w sprawie spłat tych należności – Załącznik Nr 6 do SIWZ;  

7.1.2. oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka 

zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne – Załącznik Nr 6 do 

SIWZ;  

7.1.3. oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, 

o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1445 ze zm.) – Załącznik Nr 6 do SIWZ. 

8. W zakresie nieuregulowanym w SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia 

Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może 

żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. 

z 2016 r. poz.1126 i z 2018 r. poz. 1993). 

9. Wykonawca może polegać na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach 

określonych w art. 22a ustawy. 

10. 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 składa także oświadczenia 

i dokumenty dotyczące tych podmiotów.  

11. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom 

zobowiązany jest wypełnić odpowiednią część formularza ofertowego, oraz wskazać 

części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz, o ile 
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jest to wiadome, podać wykaz proponowanych podwykonawców wraz z danymi 

identyfikującymi. 

12. Oświadczenia dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub 

sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące 

podwykonawców, składane są w oryginale.  

13. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju 

z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 

Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. 

poz.1126 i z 2018 r. poz. 1993), składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za 

zgodność z oryginałem.  

14. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, 

na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie 

dokumentów, które każdego z nich dotyczą.  

15. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej i powinno być 

sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną 

pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem). 

16. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w rozporządzeniu, wyłącznie wtedy, gdy 

złożona kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.  

17. Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym są składane wraz 

z tłumaczeniem na język polski w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność 

z oryginałem przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowania 

Wykonawcy.  

18. Dopuszcza się używanie w oświadczeniach, ofertach oraz innych dokumentach określeń 

obcojęzycznych w zakresie określonym w art. 11 ustawy z dnia 7 października 1999 r. 

o języku polskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 931 i 1669). 

VII. Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

(spółki cywilne/konsorcja)  

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

Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy 

w sprawie zamówienia publicznego.  

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden 

z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których 

mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13-22 ustawy, natomiast spełnianie warunków udziału 

w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z rozdziałem V pkt. 2 SIWZ.  
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3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, dokumenty 

i oświadczenia, o których mowa w rozdziale VI pkt. 1 i pkt. 7.2 SIWZ składa każdy 

z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw 

wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia.  

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

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym 

mowa w rozdziale VI pkt. 3. SIWZ składa każdy z Wykonawców.  

VIII.  Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami 

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest z zachowaniem formy pisemnej, wyłącznie 

w języku polskim. 

2. W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za 

pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. 

– Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 2188), osobiście, za pośrednictwem posłańca, 

faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej z uwzględnieniem wymogów 

dotyczących formy, ustanowionych poniżej w rozdziale XI SIWZ.  

3. Osoby uprawnione do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień 

dotyczących postępowania:  

- Michał Kulawiecki tel.42-66-50-378; 

- Krzysztof Grabarczyk tel.42-66-50-378. 

4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak 

nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem że 

wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do 

Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego 

terminu składania ofert. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu 

składania wniosku, o którym mowa powyżej. 

5. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął 

po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 4, lub dotyczy udzielonych 

wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez 

rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania 

wniosku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.  

6. W przypadku wniesienia zapytania dotyczącego postępowania, treść zapytań wraz 

z wyjaśnieniami, bez ujawniania źródła zapytania Zamawiający zamieści na swojej 

stronie internetowej http://bip.lodz.rdos.gov.pl/ w dziale ,,Zamówienia publiczne". 

7. Wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, należy 

kierować na adres Zamawiającego:  
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Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi 
ul. Traugutta 25, 90-113 Łódź 

 
lub nr faksu: 42 665-03-71 

 
Zamawiający prosi o przekazywanie pytań również drogą elektroniczną (na adres 
zampub.lodz@rdos.gov.pl) w formie edytowalnej, gdyż skróci to czas udzielania 
wyjaśnień. 

8. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia 

oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich 

otrzymania. 

9. Domniemywa się, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu lub drogą 

elektroniczną na adres e-mail podany przez Wykonawcę, zostało mu doręczone  

w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma, chyba że 

Wykonawca wezwany przez Zamawiającego do potwierdzenia otrzymania 

oświadczenia, wniosku, zawiadomienia, zapytania lub informacji oświadczy, iż ww. 

wiadomości nie otrzymał.  

10. We wszelkiej korespondencji dotyczącej niniejszego postępowania zaleca się 

wskazywać znak sprawy postępowania nadany przez Zamawiającego: 

WPN.261.7.2019.MKu i nazwę zamówienia nadaną przez Zamawiającego: 

„Jednorazowe zamieszczenie ogłoszenia w prasie o zasięgu regionalnym”. 

Ponadto Zamawiający informuje, iż ma ustalone dni i godziny pracy – od poniedziałku 

do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30. 

IX. Informacje na temat wadium 

Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia oferty wadium.   

X. Termin związania ofertą 

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. 

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin 

związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed 

upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody 

na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.  

3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania 

ofert. 

XI. Opis sposobu przygotowywania oferty 

1. Wykonawca przygotowuje i przedstawia swoją ofertę zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w dokumentacji przetargowej, bez dopisków, opcji i wariantów.  

2. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.  
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3. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Oferty Wykonawcy, który złoży 

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

4. Ofertę stanowi wypełniony „Formularz ofertowy” stanowiący Załącznik Nr 2 do 

SIWZ.  

5. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.  

6. Wraz z ofertą powinny być złożone: 

6.1. oświadczenie wymagane postanowieniami rozdziału VI pkt. 1 SIWZ (Załącznik Nr 3 

i Załącznik Nr 4 do SIWZ), 

6.2. dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty, względnie do podpisania 

innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający może je uzyskać 

w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, 

w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. 

o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 

poz. 570 ze zm.), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty. 

7. W postępowaniu oświadczenia składa się w formie pisemnej. 

8. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej, opatrzonej 

bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego 

kwalifikowanego certyfikatu. 

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

maszynowym, komputerowym lub odręcznie z zachowaniem staranności i czytelności. 

10. Wymagane jest: 

10.1. podpisanie przez Wykonawcę lub umocowanego przedstawiciela (pełnomocnika) 

Wykonawcy Formularza ofertowego oraz dokumentów, o których mowa w rozdziale VI 

pkt. 1 SIWZ, 

10.2. parafowanie przez osobę podpisującą ofertę, wszelkich zmian, poprawek, modyfikacji 

i uzupełnień. 

11. Zamawiający uznaje, że podpisem jest złożony własnoręcznie znak, z którego można 

odczytać imię i nazwisko podpisującego, a jeżeli ten znak jest nieczytelny lub nie 

zawiera pełnego imienia i nazwiska musi być uzupełniony napisem (np. w formie 

pieczątki), z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego. 

12. We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza 

złożenie czytelnego zapisu o treści pieczątki, np. nazwa firmy, siedziba.  

13. Zalecane jest: 

13.1. kolejne ponumerowanie wszystkich stron oferty, 

13.2. załączenie pełnego spisu zawartości oferty, 

13.3. złączenie stron oferty w sposób trwały, uniemożliwiający ich rozłączenie, bez naruszenia 

integralności oferty, 
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13.4. podanie nazwiska/nazwisk osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do kontaktów 

z Zamawiającym w czasie trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 

13.5. zawarcie w ofercie danych Wykonawcy dotyczących nr telefonu, faksu, adresu strony 

internetowej, adresu poczty elektronicznej. 

14. Gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone skuteczne 

pełnomocnictwo posiadające zakres pełnomocnictwa, podpisane przez osoby 

uprawnione do reprezentowania Wykonawcy i składania w jego imieniu oświadczeń woli 

oraz zaciągania zobowiązań. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub kopii 

poświadczonej notarialnie (odpis). 

15. Dopuszcza się składanie jednej oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców, 

pod warunkiem, że taka oferta spełniać będzie następujące wymagania: 

15.1. Wykonawcy występujący wspólnie, w szczególności konsorcja, muszą ustanowić 

pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do 

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, 

15.2. Wykonawcy występujący wspólnie muszą załączyć do oferty pełnomocnictwo do 

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania 

w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – oryginał 

dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, 

15.3. przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców 

występujących wspólnie, 

15.4. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie 

umowy. 

16. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy oferty składane 

w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili 

ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa 

w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca 

zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informację o zastrzeżeniu dokumentów 

stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa należy podać również w Formularzu 

ofertowym Wykonawcy. 

17. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były 

przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem 

„tajemnica przedsiębiorstwa” lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych 

elementów oferty. W razie braku takiego wskazania oraz w przypadku, gdy Wykonawca 

nie wykaże, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, 

Zamawiający uzna, że wszelkie informacje składane w trakcie postępowania są jawne 

bez zastrzeżeń. 

18. Jeżeli w trakcie postępowania Wykonawca będzie przekazywał informacje zastrzeżone 

jako tajemnica przedsiębiorstwa, winien to odpowiednio zaznaczyć oraz nie później niż 

w terminie składania informacji wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa. 



 

 
 

 
11 

19. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu 

ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane jako bezskuteczne 

i skutkować będzie, zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05), 

ich odtajnieniem. 

20. Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. 

21. Wykonawca musi umieścić ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami w prawidłowym, 

zamkniętym opakowaniu, w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści 

oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. 

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

sposób zabezpieczenia treści oferty, który uniemożliwi jakiejkolwiek osobie zapoznanie 

się z jakimkolwiek elementem treści oświadczeń złożonych przez Wykonawcę przed 

upływem terminu otwarcia ofert. 

23. Wykonawca umieszcza ofertę w nieprzezroczystej, zamkniętej kopercie, 

zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie jej w stanie nienaruszonym,  

z tym, że: 

23.1. koperta powinna być zaadresowana na Zamawiającego zawierać dane adresowe 

Wykonawcy oraz oznaczenie: 

 
OFERTA PRZETARGOWA 

Znak sprawy: WPN.261.7.2019.MKu 

Przetarg nieograniczony na usługę: 

Jednorazowe zamieszczenie ogłoszenia w prasie o zasięgu regionalnym 
 

Nie otwierać przed 16.04.2019 r. do godz. 08:20 

23.2. w przypadku przesyłania oferty za pośrednictwem firmy kurierskiej koperta, o której 

mowa w pkt. 23.1 powinna zostać umieszczona w kopercie firmy kurierskiej. 

24. Niewłaściwe oznaczenie opakowania zawierającego ofertę spowoduje odrzucenie 

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

25. 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. 

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

z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia z napisem na kopercie 

„wycofanie oferty”. 
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XII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

1. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi, 

ul. Traugutta 25, 90-113 Łódź, XII piętro, pok. 1214 lub przesłać na adres 

Zamawiającego:  

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi 
ul. Traugutta 25, 90-113 Łódź 

w nieprzekraczalnym terminie do 16.04.2019 r. do godz. 08:00 - decyduje data 
i godzina wpływu. 

2. Za termin złożenia oferty uważa się fizyczną obecność oferty w miejscu składania oferty, 

określonym w ust. 1 niniejszego rozdziału SIWZ. 

3. Otwarcie ofert nastąpi 16.04.2019 r. o godz. 08:20 w siedzibie Zamawiającego przy 

ul. Traugutta 25 w Łodzi w pok. nr  1108/1109, XI piętro. 

XIII. Opis sposobu obliczenia ceny 

1. Oferta musi zawierać cenę przedmiotu zamówienia, w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 1 

i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. 

z 2017 r., poz. 1830 i z 2018 r., poz. 650), tj. wartość brutto wyrażoną w polskich 

złotych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę.  

2. W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług, jeżeli na podstawie odrębnych 

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

3. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania niezbędne do wykonania przedmiotu 

zamówienia. Musi być podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zapisana 

cyfrowo i słownie. W formularzu ofertowym należy podać również wartość netto 

z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz stawkę podatku VAT. 

4. Cena podana w ofercie musi obejmować wszystkie koszty związane z terminowym  

i prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia, opłaty do wykonania i poniesienia 

przez Wykonawcę, a konieczne do wykonania przedmiotu umowy - jeżeli dotyczy, oraz 

ewentualne upusty i rabaty.  

5. W odniesieniu do art. 142 ust 5 ustawy, Zamawiający ze względu na charakter 

zamówienia, nie przewiduje zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

Cena podana przez Wykonawcę jest wiążąca od chwili złożenia oferty i nie ulegnie 

zmianie, nawet, jeśli Wykonawca nie przewidział w ofercie zmian cenotwórczych 

składników, w tym dotyczących np. zmiany podatku VAT. W związku z powyższym cena 

nie ulega zmianie w trakcie realizacji umowy. 

6. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania 

u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów 

i usług, tzw. odwróconego VAT, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do 

przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek 

rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, 

jest zobligowany poinformować Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić 
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do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) 

towaru / usługi, których dostawa / świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, 

oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

7. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w walucie 

polskiej (PLN).  

8. Zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy Zamawiający poprawia w ofercie: 

8.1. oczywiste omyłki pisarskie, 

8.2. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek, 

8.3. inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ, niepowodujące istotnych zmian 

w treści oferty, 

– niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

9. W przypadku gdy cena oferty będzie niższa o co najmniej 30% od wartości zamówienia 

powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem 

postępowania lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający 

zwróci się o udzielenie wyjaśnień w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia 

ceny, chyba że rozbieżność będzie wynikać z okoliczności oczywistych, które nie będą 

wymagały wyjaśnienia. 

10. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na 

Wykonawcy, zgodnie z art. 90 ust. 2 ustawy. 

11. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złoży wyjaśnień lub jeżeli dokonana 

ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco 

niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

12. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązku Wykonawcy zgodnie  

z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U.  

z 2017 r., poz. 1221 ze zm.). Zamawiający nie uzna za oczywistą omyłkę  

i nie dokona na tej podstawie zmiany błędnie ustalonego podatku VAT. 

XIV. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty wraz 
z podaniem wag 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 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: 



 

 
 

 
14 

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

maks. 60 punktów. 

Oferta o najniższej cenie 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 spośród wszystkich ocenianych ofert,  
 C of. – cena 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 90 mm będzie skutkowało 

odrzuceniem oferty.   

2. Komisja przetargowa dokona oceny ofert. 

3. 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, 

Ps – ilość punktów przyznana ofercie badanej za powierzchnię ogłoszenia. 

4. Punkty będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku.  

5. 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. 
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6. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen lub kosztów 

wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. 

XV. Informacje o trybie otwarcia ofert 

1. Otwarcie ofert jest jawne. 

2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę brutto jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  

3. Podczas otwierania ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, 

a także informacje dotyczące cen zawartych w ofertach oraz wielkości ogłoszenia.  

4. Zamawiający niezwłocznie udostępni informacje, o których mowa w pkt. 2-3 powyżej, na 

stronie internetowej http://bip.lodz.rdos.gov.pl/ w dziale ,,Zamówienia publiczne". 

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

1. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze 

sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile 

umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 

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 notarialnie poświadczona kopia (odpis), zawierającej co najmniej: 

2.1. zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego 

swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia oraz solidarnej odpowiedzialności 

za realizację zamówienia, 

2.2. określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy, 

2.3. czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy niż okres obejmujący realizację 

zamówienia. 

XVII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

Zamawiający nie żąda od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako 
najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 

XVIII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 
umowy w sprawie zamówienia publicznego 

Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia 

publicznego na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik Nr 7 

do SIWZ. 

XIX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku 
postępowania o udzielenie zamówienia 
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1. Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu 

zamówienia oraz ponieśli lub mogli ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 

Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej określone 

w Dziale VI „Środki ochrony prawnej” ustawy. 

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również 

organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy. 

XX. Informacje końcowe 

1. Zasady udostępniania dokumentów: 

1.1. uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu oraz ofert po ich 

otwarciu w trakcie postępowania, za wyjątkiem dokumentów stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa; 

1.2. Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku; 

1.3. Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów; 

1.4. Zamawiający wyznacza członka komisji, w którego obecności udostępnione zostaną 

dokumenty; 

1.5. udostępnienie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie Zamawiającego oraz w czasie 

godzin urzędowania; 

2. W sprawach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają przepisy ustawy oraz 

Kodeks cywilny. 

XXI. Informacje dotyczące 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, str. 1), dalej „RODO”, informuje się, że:  

▪ administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Regionalny Dyrektor Ochrony 

Środowiska w Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Traugutta 25, 90-113 Łódź, e-mail: 

sekretariat.lodz@rdos.gov.pl; 

▪ w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się 

z Inspektorem Ochrony Danych, za pośrednictwem adresu e-mail: 

inspektor.ochrony.danych.lodz@rdos.gov.pl; 

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

w celu związanym z przeprowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego; 

▪ 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;   

▪ Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, 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; 

mailto:sekretariat.lodz@rdos.gov.pl
mailto:sekretariat.lodz@rdos.gov.pl
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▪ obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym 

z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje 

niepodania określonych danych wynikają z ustawy;   

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

w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

▪ posiada Pani/Pan: 

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

dotyczących; 

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

osobowych1*; 

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

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa 

w art. 18 ust. 2 RODO2 **;   

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

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

narusza przepisy RODO; 

▪ nie przysługuje Pani/Panu: 

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

osobowych; 

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

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

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 

jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

XXII. Wykaz załączników 

Załącznik Nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia;  

Załącznik Nr 2 - Formularz ofertowy; 

Załącznik Nr 3 - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania lub ich 
braku; 

Załącznik Nr 4 - Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu; 

Załącznik Nr 5  - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej; 

Załącznik Nr 6 - Oświadczenie składane na wezwanie Zamawiającego potwierdzające brak 
podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu; 

Załącznik Nr 7 - Wzór umowy. 
 

                                                           
1 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 

2 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 


