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SPECYFIKACJA 

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

na wykonanie koncepcji programowo-przestrzennej budowy obiektów małej retencji – 

progów piętrzących na kanale Łasica oraz kanale Zaborowskim wraz z naturalizacją koryt 

w ramach projektu „Kampinos WetLife” LIFE19 NAT/PL/000746 

 
Nr sprawy: Kampinos WetLife 1/21; termin składania ofert 24.03.2021 do godz. 10.00 

 

Regionalne Centrum Ekologiczne na Europę Środkową i Wschodnią, Krajowe Biuro w Polsce 

zaprasza do składania ofert na wykonanie koncepcji programowo-przestrzennej budowy 

obiektów małej retencji – progów piętrzących na kanale Łasica oraz kanale Zaborowskim 

wraz z naturalizacją koryt, w ramach projektu „Kampinos WetLife” LIFE19 NAT/PL/000746 na 

terenie Kampinoskiego Parku Narodowego  

 

I. Dane Zamawiającego:  

Zamawiający:  

Regionalne Centrum Ekologiczne  

na Europę Środkową i Wschodnią,  

Krajowe Biuro w Polsce - zwane dalej  

„REC Polska” 

Tel. 512225190 

NIP: 7010349156  

Regon 146219840 

www.poland.rec.org 

www.kampinoskiebagna.pl 

 

 

 

 

 

 

 

Warszawa, dnia 09.03.2021 r. 

 

 

 

 

  

http://www.poland.rec.org/
http://www.kampinoskiebagna.pl/
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II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

1. Postępowanie niniejsze prowadzone jest na zasadach ogólnych przepisów Ustawy z dnia 23 kwietnia 

1964r, Kodeks cywilny (Dz. U. z  2020,  poz. 1740 z późn. zm.), 

2. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany albo odwołania niniejszego zapytania ofertowego przed 

upływem terminu składania ofert bez podania przyczyny.  

3. Zamawiający zastrzega możliwość zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru którejkolwiek z 

ofert.  

4. Niniejsze postępowanie prowadzone jest bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) dalej p.z.p. 

5. Z uwagi na prowadzenie postępowania zgodnie z przepisami k.c., wyniki postępowania będą dostępne 

dla składających ofertę tylko na ich wniosek, a od decyzji Zamawiającego nie przysługują środki 

odwoławcze.  

6. Treść złożonych ofert musi być zgodna z treścią SIWZ pod rygorem ich odrzucenia.  

7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  

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

10. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. 

11. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

12. Postępowanie zostało poprzedzone dialogiem technicznym. Protokół z dialogu technicznego stanowi zał. 

nr 1 

 

 

III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie koncepcji programowo-przestrzennej budowy obiektów małej 

retencji – progów piętrzących na kanale Łasica oraz kanale Zaborowskim wraz z naturalizacją koryt w 

ramach projektu „Kampinos WetLife” LIFE19 NAT/PL/000746. Działania te będą dotyczyć wybudowania:  

- 15 progów na kanałach Łasica, Zaborowski i Ł9 

- unaturalnienia 8 540m kanałów Łasica i Zaborowskiego 

2. Podane wyżej liczby planowanych progów i zakres prac dot. unaturalnienia kanałów mogą ulec zmianie w 

wyniku opracowania zlecanej w tym postępowaniu koncepcji programowo-przestrzennej. 

3. Prace obejmować będą trzy etapy: 

a) Etap I – Weryfikacja założeń projektowych 

b) Etap II – Prace geodezyjne i modelowanie hydrauliczne 

c) Etap III – Konsultacje i opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej 

4. Szczegółowy zakres prac objętych zamówieniem przedstawiono w Opisie Przedmiotu Zamówienia 

stanowiącym załącznik nr 3.  

5. Wszędzie tam, gdzie w SIWZ i załącznikach do niego znajdują się określenia wskazujące znaki towarowe, 

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania przez Wykonawców produktów, materiałów lub 

urządzeń równoważnych. Za równoważne zostaną uznane takie materiały, produkty i urządzenia, które 

zapewnią wykonanie prac na poziomie wskazanym w dokumentacji projektowej.  

 

 

IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

1. Zaplanowano następujące terminy realizacji zamówienia: 
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a) Termin rozpoczęcia realizacji umowy - z dniem podpisania umowy. 

b) Termin zakończenia Etapu I – 4 miesiące po podpisaniu umowy 

c) Termin zakończenia Etapu II – 10 miesięcy po podpisaniu umowy 

d) Termin zakończenia Etapu III – 13 miesięcy po podpisaniu umowy 

2. Terminy te mogą ulec skróceniu zgodnie z Deklaracją terminów zakończenia zadania wypełnioną i 

złożoną przez Wykonawcę w jego ofercie w zał. 9 (termin realizacji zadania jest jednym z kryteriów 

oceny ofert). 

 

 

V. KRYTERIA DOPUSZCZENIA DO POSTĘPOWANIA 

Do udziału w postępowaniu dopuszcza się podmioty które:  

1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 

nakładają obowiązek ich posiadania; 

2. Posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji zlecenia;  

3. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania 

zamówienia;  

4. Znajdują się sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia oraz nie są w 

stanie upadłości. 

5. Wniosły wadium 

6. Złożyły w terminie pełną ofertę zgodną z SIWZ podpisaną przez osobę reprezentującą Wykonawcę 

7. Dysponują co najmniej: 

a) 1 osobą posiadającą doświadczenie w modelowaniu hydraulicznym 2D na potrzeby: określenia 

zasięgu zalewów wody płynącej i/lub małej retencji, podniesienia poziomu wód gruntowych i/lub 

ochrony przyrody – doświadczenie to należy poświadczyć przeprowadzeniem w okresie ostatnich 

5 lat co najmniej jednej pracy polegającej na wykonaniu modelowania hydraulicznego 2D 

związanych z funkcjonowaniem wód płynących bądź na cele zaplanowania budowy obiektów 

małej retencji, podniesienia poziomu wód gruntowych lub ochrony przyrody, wraz ze 

świadectwem należytego wykonania tych prac wystawionym przez Zamawiającego lub innym 

dokumentem świadczącym o należytym wykonaniu tych prac, 

b) 1 osobą posiadającą wymagane przepisami prawa uprawnienia do projektowania w zakresie 

obiektów budowlanych melioracji wodnych lub śródlądowych budowli hydrotechnicznych, 

niezbędne do projektowania obiektów wykonania prac objętych zamówieniem, oraz 

posiadającymi zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa. 

c)  1 osobą posiadającą właściwe uprawnienia zawodowe (kwalifikacje hydrologiczne), 

potwierdzone stosownymi świadectwami. 

d)  1 osobą, która posiada doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami geodezyjnymi oraz 

posiada odpowiednie uprawnienia w tym zakresie – doświadczenie to należy poświadczyć 

przeprowadzeniem w okresie ostatnich 5 lat co najmniej dwóch ukończonych dokumentacji 

geodezyjnych na potrzeby robót hydrotechnicznych. 

e) 1 osobę która w ciągu ostatnich pięciu lat zaprojektowała i uzyskała co najmniej 2 pozwolenia na 

budowę urządzeń piętrzących i/lub urządzeń małej retencji lub innych budowli służących 

podniesieniu poziomu wód gruntowych, wraz ze świadectwem należytego wykonania tych prac 

wystawionym przez Zamawiającego lub innym dokumentem świadczącym o należytym 

wykonaniu tych prac. 
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Wymaganie to nie oznacza konieczności dysponowania przez Wykonawcę co najmniej 5 osobami. 

Powyższe wymaganie może spełniać np. 1 osoba posiadająca wszystkie wymienione wyżej kwalifikacje i 

doświadczenia. 

 

 

 

VI. KRYTERIA OCENY OFERT 

1. Kryteria oceny złożonych ofert składają się z K1) ceny, K2) doświadczenia zespołu i K3) terminu 

realizacji. Ustalono następujące wagi dla tych kryteriów: 

I cena         61%  

II doświadczenie zespołu realizacyjnego   30% 

III termin realizacji      9% 

2. Cena oferty jest ceną ryczałtową brutto za wykonanie całego przedmiotu zamówienia, 

uwzględniającą podatek VAT i obejmuje wykonanie wszystkich czynności określonych w przedmiocie 

zamówienia.  

3. Przy ocenie doświadczenia zespołu realizacyjnego oceniane będą następujące elementy: 

a) Wykonanie przez Wykonawcę w ciągu ostatnich 5 lat projektów budowlanych, przedmiarów 

robót oraz zdobycie pozwoleń administracyjnych na budowę co najmniej 10 obiektów 

piętrzących (tak/nie)  

b) wykonanie przez Wykonawcę modelowania hydraulicznego 2D dla co najmniej dwóch 

przedsięwzięć, dla których analizowany obszar przekraczał powierzchnię 100ha (tak/nie)  

c) wykonanie w ciągu ostatnich 5 lat dwóch prac koncepcyjnych bądź projektowych, 

uwzględniających proces analiz hydraulicznych lub modelowania hydraulicznego, z 

uwzględnieniem wpływu gospodarowania wodami na warunki przepływu wód gruntowych i/lub 

potencjał retencyjny i/lub bezpieczeństwo powodziowe terenów przyległych na terenach parków 

narodowych lub obszarach Natura 2000 (tak/nie) 

4. Termin realizacji będzie oceniany na podstawie deklaracji Wykonawcy złożonej na załączniku 9  

5. Sposób oceny ofert: 

a. Zamawiający przystąpi do oceny złożonych ofert przy zastosowaniu podanych kryteriów wyłącznie 

w stosunku do ofert złożonych przez Wykonawców niepodlegających wykluczeniu.  

b. W trakcie oceny ofert kolejno ocenianym ofertom przyznawane będą punkty.  

c. Każda oferta może uzyskać 0 – 100 pkt przy zastosowaniu wzoru:  

K1 = cenna najniższa/ cena badana x 61 

K2 = doświadczenie zespołu realizującego zadanie obliczone jako suma punktów:  

a) wykonanie przez Wykonawcę w ciągu ostatnich 5 lat projektów budowlanych, przedmiarów 

robót oraz zdobycie pozwoleń administracyjnych na budowę co najmniej 10 obiektów 

piętrzących (tak/nie) – 10 pkt 

b) wykonanie przez Wykonawcę modelowania hydraulicznego 2D dla co najmniej dwóch 

przedsięwzięć, dla których analizowany obszar przekraczał powierzchnię 100ha (tak/nie) - 10 

pkt 
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c) wykonanie w ciągu ostatnich 5 lat dwóch prac koncepcyjnych bądź projektowych, 

uwzględniających proces analiz hydraulicznych lub modelowania hydraulicznego, z 

uwzględnieniem wpływu gospodarowania wodami na warunki przepływu wód gruntowych 

i/lub potencjał retencyjny i/lub bezpieczeństwo powodziowe terenów przyległych na terenach 

parków narodowych lub obszarach Natura 2000 (tak/nie) - 10 pkt- 10 pkt. 

K3 = liczba miesięcy o ile skrócona zostanie realizacja zadania w stosunku do OPZ (max 3 

miesiące) x 3 pkt  

O wyborze najkorzystniejszej oferty przesądzi suma K1 + K2+K3. 

 

 

VII. LISTA DOKUMENTÓW KTÓRE MUSZĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY SKŁADAJĄCY OFERTĘ  

1. Ważna oferta musi zawierać co najmniej następujące dokumenty: 

Dokumenty ogólne: 

a) Podpisane i uzupełnione Informacje ogólne o Wykonawcy – załącznik nr 2 do SIWZ 

b) Wydruk odpowiadający aktualnemu odpisowi z właściwego rejestru albo  wydruk z Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP , jeżeli odrębne przepisy wymagają 

wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej nie wcześniejszy niż 1 

miesiąc przed upływem terminu składania ofert;  

c) Podpisany Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 3 do SIWZ; 

d) Zaparafowany Wzór umowy - załącznik nr 4 do SIWZ 

 

Dokumenty dotyczące dopuszczenia Wykonawcy do postępowania: 

e) Podpisane Oświadczenie dot. wiedzy i doświadczenia–załącznik nr 5 do SIWZ; 

f) Potwierdzenie przelewu wadium na konto Zamawiającego 

g) Uzupełniony i podpisany załącznik Skład zespołu realizacyjnego, potwierdzający spełnianie 

warunków określonych w pkt. V ppkt7 SIWZ - załącznik nr 6 do SIWZ; wraz z dokumentami 

potwierdzającymi spełnianie tych warunków  

h) Pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych 

zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, jeżeli Wykonawca polega 

na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania 

zamówienia lub zdolności finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego 

łączących go z nimi stosunków; 

 

Dokumenty dotyczące oceny ofert: 

i) Wypełniony i podpisany Formularz oferty sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 

do SIWZ;  

j) Uzupełniony i podpisany Wykaz doświadczenia zespołu realizacyjnego - wypełniony i podpisany 

załącznik nr 8 do SIWZ. Zmiany składu zespołu realizacyjnego są dopuszczalne jeśli nowy członek 

zespołu ma kwalifikacje nie mniejsze niż osoba wyszczególniona w złożonych przez Wykonawcę 

dokumentach ofertowych oraz zmiana ta została zaakceptowana przez Zamawiającego. Zmianę 

tą należy uzgodnić z Zamawiającym przed przejęciem obowiązków przez nowego członka 

zespołu.  

k) Wypełniona i podpisana Deklaracja terminu zakończenia realizacji zadania – załącznik nr 9 do 

SIWZ 
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2. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków, polega na zasobach innych podmiotów i podmioty 

te będą brały udział w realizacji części zamówienia, podmioty te również składają dokumenty 

wymienione wyżej w pkt 1 lit. a, b, e;  

3. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia - 

nie spełnia; 

4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej 

zamiast dokumentu określonego w pkt b, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w 

którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio że: 

- nie otwarto jego likwidacji ani nie zgłoszono upadłości, 

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; 

5. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o których mowa w pkt V SIWZ pkt 1 lit b, zastępuje się je 

innym dokumentem stwierdzającym te fakty, zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, 

złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 

zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania 

Wykonawcy; 

6. Dokumenty, o których mowa w pkt VII SIWZ. mogą być przedstawione w formie oryginałów lub 

kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę  

 

 

VIII. WYJAŚNIENIA I ZMIANY SIWZ ORAZ SPOSÓB POROZUMNIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

1. Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 

4 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, iż wniosek o wyjaśnienie wpłynął do 

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

składania ofert. 

2. Pytania należy przesyłać na adres kkaszynski@rec.org . Wiadomość z pytaniami powinna nosić tytuł 

„PYTANIA DO PRZETARGU 1/2021”.  

3. Zamawiający niezwłocznie publikuje treść zapytań wraz z odpowiedziami na stronie internetowej 

www.kampinoskiebagna.pl oraz prześle je drogą elektroniczną wszystkim podmiotom, które 

przesłały pytania do SIWZ. 

4. Każda ze stron na wezwanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt otrzymania korespondencji 

elektronicznej.  

5. Zamawiający może w uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu składania ofert 

zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Każda prowadzona przez 

Zamawiającego zmiana stanie się częścią specyfikacji i niezwłocznie zostanie zamieszczona na stronie 

www.kampinoskiebagna.pl . 

6. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane za pomocą poczty 

elektronicznej uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem 

terminu. 

7. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami: 

1) Michał Miazga,  tel. 512 225 190 - sprawy formalne  

mailto:kkaszynski@rec.org
http://www.kampinoskiebagna.pl/
http://www.kampinoskiebagna.pl/
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2) Karol Kaszyński,  tel. 602 579 301 - sprawy merytoryczne  

 

 

IX. OKRES ZWIĄZANIA OFERTĄ 

Oferta pozostaje ważna przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.  

 

X. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Oferta musi odpowiadać treści i wymaganiom określonym w SIWZ. 

2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na całość zamówienia. 

3. Oferty składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. 

4. Oferta powinna znajdować się w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie, opatrzonej nazwą 

Zamawiającego oraz Wykonawcy, z napisem: 

 

 

 

Oferta w przetargu nieograniczonym na: 

Wykonanie koncepcji programowo-przestrzennej w ramach projektu „Kampinos WetLife” LIFE19 

NAT/PL/000746 

 

5. Koperta powinna zawierać komplet podpisanych dokumentów w wersji papierowej oraz nośnik 

elektroniczny zawierający skany wszystkich dostarczonych dokumentów. 

6. Oferta powinna być napisana czytelnie w języku polskim, pismem maszynowym albo inną trwałą 

techniką oraz podpisana przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w zakresie praw i 

obowiązków majątkowych Wykonawcy. W przypadku podpisania oferty przez inną osobę wymagane 

jest dołączenie do oferty stosownego pełnomocnictwa w oryginale lub kopii poświadczonej za 

zgodność z oryginałem przez notariusza.  

7. Wszystkie kartki oferty powinny być ponumerowane.  

8. W przypadku gdy Wykonawca jako załącznik do oferty dołączy kopię dokumentu, wszystkie 

zadrukowane lub zapisane strony kopii dokumentu mają być poświadczone lub potwierdzone za 

zgodność z oryginałem przez osobę bądź osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy na 

zewnątrz.  

9. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie dokumentów 

dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczone za zgodność z 

oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.  

10. Poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone datą i podpisem osoby uprawnionej do 

składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych.  

11. Cena ofertowa powinna być podana w kwocie brutto, cyfrowo i słownie w złotych polskich.  

12. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem oferty.  

13. Wszystkie kartki oferty muszą być spięte lub zszyte w sposób zapobiegający możliwości 

dekompletacji zawartości oferty.  

14. W przypadku załączenia do oferty dokumentów sporządzonych w języku obcym Wykonawca 

zobowiązany jest załączyć tłumaczenia przysięgłe tekstów na język polski. 
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XI. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

1. Ofertę należy przesłać na adres  

REC Polska, 

ul. Lindleya 16, 

02-013 Warszawa 

 

2. Termin składania ofert upływa z dniem 24.03.2021 do godz.10.00. Decyduje termin wpływu oferty 

do Zamawiającego 

3. Oferty złożone po terminie zostaną niezwłocznie zwrócone. 

4. Z uwagi na ograniczenia związane z pandemią, Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia 

ofert. 

5. Niezwłocznie po upływie terminu składania ofert i przed ich otwarciem, Zamawiający opublikuje na 

stronie www.kampinoskiebagna.pl informację dotyczącą kwoty jaką przeznaczył na zamówienie. 

Rozpatrywane będą tylko te oferty, których wartość będzie mniejsza lub równa kwocie 

przeznaczonej na realizację tego zamówienia, jednak Zamawiający uprawniony jest do zwiększenia 

kwoty, którą podał bezpośrednio przed  otwarciem ofert. Jest to możliwe, w szczególności, jeżeli 

kwota jaką przeznaczył na zamówienie, odbiega od ceny oferty najkorzystniejszej, jeśli Zamawiający 

uzna to za uzasadnione i celowe. 

 

XII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 3 000 zł (słownie trzy tysiące złotych). 

2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, określonego w pkt XI. 

3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na cały okres związania ofertą. 

4. Wadium należy przelać na rachunek bankowy REC Polska 

9 3  1 2 4 0  1 0 5 3  1 1 1 1  0 0 1 0  4 6 7 2  6 7 6 3 

5. Za datę wniesienia wadium uważa się datę uznania rachunku bankowego przez bank Zamawiającego. 

6. Do oferty należy dołączyć potwierdzenie przelania wadium na konto Zamawiającego. 

7. Wadium zostanie zwrócone nie później niż 7 dni po zakończeniu okresu związania ofertą. 

8. Jeżeli Wykonawca, mimo wyboru jego oferty, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może 

zatrzymać Wadium. 

 

 

 

XIII. WYCOFANIE I ZMIANA OFERT 

Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Wniosek o 

wycofanie oferty powinien być złożony w formie pisemnej przez osobę uprawnioną przez Wykonawcę. 

Zwrot wycofanej oferty nastąpi po terminie otwarcia ofert.  

W przypadku zmiany oferty Wykonawca składa, w miejsce dotychczasowej, nową ofertę.  

 

 

XIV. WYBÓR OFERTY 

1. Umowa zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 5 dni od przesłania 

zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

http://www.kampinoskiebagna.pl/
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2. Umowa może zostać zawarta, przed upływem ww. terminów, jeżeli w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia złożono tylko jedną ofertę. Zamawiający po wyborze najkorzystniejszej oferty poda 

termin, po upływie którego umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta. 

3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający 

może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez ponownego ich badania, chyba 

że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania i nie upłynął jeszcze okres związania ofertami 

lub oferenci zgodzili się na przedłużenia czasu związania ofertą. 

4. Umowa wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej, jest jawna i podlega 

udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej.  

5. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym 

w ofercie. 

 

 

 

 

 

XV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

W sprawach nieuregulowanych Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia mają zastosowanie 

przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r., Kodeks cywilny Kodeks cywilny (Dz. U. z  2020,  poz. 1740 z 

późn. zm.), w szczególności: art. 70 (1) – art 70 (5). 

 

Załącznik do SIWZ :  

1. Protokół z dialogu technicznego – załącznik nr 1 

2. Informacje ogólne o Wykonawcy – załącznik nr 2 

3. Opis przedmiotu zamówienia –załącznik nr 3 

4. Wzór umowy – załącznik nr 4 

5. Oświadczenie dot. wiedzy i doświadczenia –załącznik nr 5 

6. Skład zespołu realizacyjnego – załącznik nr 6 

7. Formularz oferty –załącznik nr 7 

8. Wykaz doświadczenia zespołu realizacyjnego – załącznik nr 8  

9. Deklaracja terminu zakończenia realizacji zadania – załącznik nr 9 


