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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
(SIWZ) 

   
 

W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM  
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

POD NAZWĄ: 
 
 
 

ŚWIADCZENIE USŁUGI W ZAKRESIE OPRACOWANIA PROJEKTÓW PLANÓW OCHRONY DLA 

DWÓCH PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH 

 
 

Informujemy, iż dokument JEDZ należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Prosimy o zapoznanie się z wymaganiami dot. 

JEDZ opisanymi w Rozdziale VI niniejszej SIWZ 
 
 

Zatwierdzam niniejszą specyfikację: 
                                                                                                                          Bożena Sikora 
 

 
Ogłoszenie o zamówieniu zostało wysłane do publikacji w dniu 12.10.2018r. 

1. Opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2018/S 200-454770 w dniu 17.10.2018 r. 
2. na stronie internetowej Zamawiającego:  bip.pomorskieparki.pl 
3. na tablicy ogłoszeń Zamawiającego                                                                                                                                                                                                                      

Sporządziła: 
 
 
 
Komisja Przetargowa 
Powołana przez  
Dyrektora Pomorskiego Zespołu  
Parków Krajobrazowych w Słupsku 
 

Znak sprawy: PZPK.DAO.251.8.2018 
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I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 
 
1. Nazwa zamawiającego: Województwo Pomorskie - Pomorski Zespół Parków 

Krajobrazowych w Słupsku, ul. Poniatowskiego 4A, 76-200 Słupsk. 
2. Godziny urzędowania zamawiającego: od poniedziałku do piątku,  w godzinach  od 7.30 do 

15.30. 
3. Numer telefonu i faksu zamawiającego:  tel./ faks   59 84 29 829   
4. Adres e-mail zamawiającego: biuro@pomorskieparki.pl 
5. Adres strony internetowej: www.pomorskieparki.pl. 
6. Adres strony internetowej BIP na której Zamawiający udostępnił SWIZ:         

www. bip.pomorskieparki.pl 
 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
 

1. Trybem udzielenia zamówienia jest tryb „przetarg nieograniczony” – art. 39-46 ustawy  
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 
1579 ze zm.), zwanej w dalszej części „ustawą Pzp”. 

2. Do udzielenia przedmiotowego zamówienia publicznego stosuje się przepisy dotyczące 
usług. 

3. Do czynności podejmowanych przez zamawiającego i wykonawców w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego stosuje się przepisy ustawy oraz aktów wykonawczych 
wydanych na jej podstawie, dotyczące zamówień o wartości powyżej 221.000 EURO. 

4. Do spraw nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp. Do spraw 
nieuregulowanych ustawą mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

5. Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 w ramach projektu „EDUKACJA DLA 
PRZYRODY”, Oś Priorytetowa 11: Środowisko, Działanie: 11.4 Ochrona Różnorodności 
Biologicznej. 

 
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie opracowania projektów 

planów ochrony dla dwóch parków krajobrazowych: 
1) Nadmorskiego Parku Krajobrazowego w skrócie (NPK) - powierzchnia 18 804 ha, w tym: 

7 452 ha części lądowej i 11 352 ha wód morskich Zatoki Puckiej.  
Obszary Natura 2000 pokrywające się z NPK: 
a) Zatoka Pucka PLB22005 
b) Zatoka Pucka i Półwysep Helski PLH220032 
c) Białogóra PLH220003 
d) Piaśnickie Łąki PLH220021 
e) Kaszubskie Klify PLH220072 
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f) Widowo PLH220054 
2) Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego w skrócie (TPK) - powierzchnia 19 930 ha. Obszary 

Natura 2000 pokrywające się z TPK: 
a) Biała PLH220016 
b) Pełcznica PLH220020 
c) Bezlist koło Gniewowa PLH220102 

- wraz z przeprowadzeniem wymaganych prawem konsultacji społecznych, uzgodnień i opinii. 
2. Szczegółowe informacje dotyczące ww. obszarów Natura 2000 znajdują się w załączniku nr 

1a i 1b opisu przedmiotu zamówienia 
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku 8 do SIWZ 
4. W przypadku powoływania się przez Zamawiającego w SIWZ oraz jej załącznikach na znaki 

towarowe, patenty, pochodzienie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje 
produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, Zamawiający dopuszcza 
rozwiązania równoważne opisywanym, a powyższe należy traktować jedynie jako określenie 
pożądanego standardu i jakości. We wszystkich takich sytuacjach Wykonawca może 
zaoferować równoważne materiały lub produkty tj. zgodne z danymi technicznymi i 
parametrami zawartymi w SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest wykazać równoważność 
zastosowanych rozwiązań. 

5. Kody CPV: 
90712400-5   Usługi planowania strategii zarządzania zasobami naturalnymi lub ich ochrony 
90700000-4   Usługi środowiska naturalnego 
90712000-1   Planowanie środowiska naturalnego 
90720000-0   Ochrona środowiska 
71410000-5   Usługi planowania przestrzennego 
38221000-0   Geograficzne systemy informacyjne (GIS lub równorzędne) 

5. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień  o których mowa w art.  67 ust. 1 pkt. 6 
ustawy Pzp. 

6. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych w rozumieniu art. 2 pkt 6 
ustawy PZP. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części: 
1) Część nr 1: Świadczenie usługi w zakresie opracowania projektu planu ochrony dla  

Nadmorskiego Parku Krajobrazowego (NPK); 
2) Część nr 2: Świadczenie usługi w zakresie opracowania projektu planu ochrony dla  

Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego w skrócie (TPK)  
7. Zamawiający nie wprowadza ograniczenia o jakim stanowi art. 36aa ust. 3 ustawy P.Z.P., 

tzn. maksymalnej liczby części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie 
jednemu wykonawcy. 

8. Wykonawca  może złożyć ofertę na jedną, bądź obydwie części przedmiotu zamówienia. 
9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 
10. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający (w zakresie 

części 1 oraz w zakresie części 2) wymaga: 
1) aby Wykonawca lub Podwykonawca(y) zatrudniali na podstawie umowy o pracę 

Kierownika Projektu, który podczas realizacji zamówienia będzie kierował pracami 
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związanymi z przygotowaniem projektu.  
2) zatrudnienie, o którym mowa powyżej powinno trwać przez cały okres realizacji 

zamówienia. 
3) Wymagania w zakresie sposobu dokumentowania zatrudnienia ww. osoby, o którym 

mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, uprawnień Zamawiającego w zakresie kontroli 
spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, 
oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań, szczegółowo określone zostały we 
wzorze Umowy stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ. 

 
 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
 

1. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia (dla każdej części) w terminie do dnia 
30.09.2021 r. licząc od dnia podpisania umowy. 

2. Zamawiający dopuszcza częściowe rozliczanie prac zgodnie ze szczegółowym 
harmonogramem prac ustalonym po podpisaniu umowy, w oparciu o przedstawione wyniki 
poszczególnych etapów (stosownie do każdej części zamówienia). 
 

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA 
 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w 

postępowaniu dotyczące: 
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów. 
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.  

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej. 
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.  

3) zdolności technicznej lub zawodowej.  
  3.1. Wykonawcy:  
  Minimalny poziom zdolności: 
  
 Dla części 1 oraz dla części 2:  

 
Warunek w rozumieniu Zamawiającego spełni Wykonawca, który w okresie ostatnich  
5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy – w tym okresie, wykonał należycie: minimum dwie usługi polegające na 
opracowaniu planu/projektu planu ochrony dla form ochrony przyrody, o wartości nie 
mniejszej niż  100 000,00 zł brutto każda, w  tym przynajmniej jedna usługa  opracowania 
planu/projektu planu ochrony dla parku krajobrazowego lub parku narodowego. 

 
Uwaga:  
- Pod pojęciem „formy ochrony przyrody” Zamawiający rozumie formy ochrony 

przyrody w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie 
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przyrody dla których opracowuje się  plany ochrony tj.  park narodowy, park 
krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody. 

- W przypadku, gdy wartość zamówień wykazanych przez wykonawcę celem 
potwierdzenia warunku udziału w postępowaniu wyrażona będzie w walucie obcej, 
zamawiający przeliczy wartość na walutę polską w oparciu o średni kurs walut NBP, 
dla danej waluty, z daty wszczęcia postępowania (ogłoszenia niniejszego 
postępowania). Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, 
zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem 
postępowania). 

- W przypadku składania oferty na dwie części zamówienia Zamawiający uzna 
warunek za spełniony jeśli Wykonawca wykaże się minimum dwiema ww. usługami. 

- W przypadku gdy wykonawca wykazuje się doświadczeniem nabytym przez 
wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie tj. w ramach Konsorcjum, 
Zamawiający będzie weryfikował rzeczywisty (faktyczny i realny) udział tego 
wykonawcy w realizacji usług objętych tym zamówieniem. 

- W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie niniejszego 
zamówienia Zamawiający weźmie pod uwagę ich łączną zdolność techniczną i 
zawodową. 

 
 3.2 Osoby skierowane do realizacji zamówienia: 

Minimalny poziom zdolności:  
  
 Dla części 1:  
 

Warunek w rozumieniu Zamawiającego spełni Wykonawca, który dysponuje lub będzie   
dysponował następującymi osobami skierowanym do realizacji zamówienia: 
a) Koordynator ds. flory i szaty roślinnej posiadający: 

- wykształcenie wyższe przyrodnicze, 
- doświadczenie polegające na uczestnictwie w realizacji co najmniej dwóch 

planów/projektów planów ochrony lub planów zadań ochronnych dla form 
ochrony przyrody w części dotyczącej flory i szaty roślinnej, 

b) Koordynator ds. fauny  posiadający: 
- wykształcenie wyższe przyrodnicze, 
- doświadczenie polegające na uczestnictwie w realizacji co najmniej dwóch 

planów/projektów planów ochrony lub planów zadań ochronnych dla form 
ochrony przyrody w części dotyczącej fauny, 

c) Koordynator ds. zagospodarowania przestrzennego posiadający: 
- wykształcenie wyższe kierunkowe (gospodarka przestrzenna, geografia, 

urbanistyka, architektura, architektura krajobrazu), 
-  doświadczenie polegające na uczestnictwie w realizacji najmniej dwóch 

planów/projektów planów ochrony lub planów zadań ochronnych dla form 
ochrony przyrody w części dotyczącej zagospodarowania przestrzennego, 
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d) Koordynator ds. krajobrazów, w tym krajobrazów kulturowych posiadający: 
- wykształcenie wyższe kierunkowe (nauki przyrodnicze, nauki geograficzne, 

kulturoznawstwo, etnografia lub architektura krajobrazu), 
- doświadczenie polegające na uczestnictwie w realizacji co najmniej jednego 

planu/projektu planu ochrony dla parków krajobrazowych lub parków 
narodowych w części dotyczącej ochrony krajobrazów, 

e) Koordynator ds. turystyki i edukacji posiadający: 
- wykształcenie wyższe, 
- doświadczenie polegające na uczestnictwie w realizacji co najmniej jednego 

planu/projektu planu ochrony dla parków krajobrazowych lub parków 
narodowych w części dotyczącej zagospodarowania turystycznego i edukacji, 

f) Koordynator ds. geograficznych systemów informacji przestrzennej (GIS) 
posiadający: 

- wykształcenie wyższe kierunkowe (przyrodnicze, geodezja, planowanie 
przestrzenne, architektura krajobrazu, leśnictwo), 

- doświadczenie polegające na wprowadzaniu, gromadzeniu, przetwarzaniu  
i wizualizacji danych geograficznych w stanadarach GIS przy co najmniej dwóch 
sporządzonych planach/projektach planów ochrony lub planów zadań 
ochronnych dla form ochrony przyrody. 

g) Specjalista ds. oceanologii posiadający: 
- wykształcenie wyższe przyrodnicze, 
- doświadczenie w realizacji  co najmniej dwóch prac badawczych (tj. praca 

doktorska, habilitacyjna, recenzowane książki lub publikacje naukowe) w zakresie 
biologii i ochrony morza. 

h) Specjalista ds. geologii lub geomorfologii posiadający: 
- wykształcenie wyższe przyrodnicze, 
- doświadczenie w realizacji  co najmniej dwóch prac badawczych (tj. praca 

doktorska, habilitacyjna, recenzowane książki lub publikacje naukowe) w zakresie 
dynamiki rozwoju wybrzeża morskiego. 

Dla części 2:  
 

Warunek w rozumieniu Zamawiającego spełni Wykonawca, który dysponuje lub będzie   
dysponował następującymi osobami skierowanym do realizacji zamówienia: 
a) Koordynator ds. flory i szaty roślinnej posiadający: 

- wykształcenie wyższe przyrodnicze, 
- doświadczenie polegające na uczestnictwie w realizacji co najmniej dwóch 

planów/projektów planów ochrony lub planów zadań ochronnych dla form 
ochrony przyrody w części dotyczącej flory i szaty roślinnej, 

b) Koordynator ds. fauny  posiadający: 
- wykształcenie wyższe przyrodnicze, 
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- doświadczenie polegające na uczestnictwie w realizacji co najmniej dwóch 
planów/projektów planów ochrony lub planów zadań ochronnych dla form 
ochrony przyrody w części dotyczącej fauny, 

c) Koordynator ds. zagospodarowania przestrzennego posiadający: 
- wykształcenie wyższe kierunkowe (gospodarka przestrzenna, geografia, 

urbanistyka, architektura, architektura krajobrazu), 
-  doświadczenie polegające na uczestnictwie w realizacji co najmniej dwóch 

planów/projektów planów ochrony lub planów zadań ochronnych dla form 
ochrony przyrody, w części dotyczącej zagospodarowania przestrzennego, 

d) Koordynator ds. krajobrazów, w tym krajobrazów kulturowych, posiadający: 
- wykształcenie wyższe kierunkowe (nauki przyrodnicze, nauki geograficzne, 

kulturoznawstwo, etnografia lub architektura krajobrazu), 
- doświadczenie polegające na uczestnictwie w realizacji co najmniej jednego 

planu/projektu planu ochrony dla parków krajobrazowych lub parków 
narodowych w części dotyczącej ochrony krajobrazów, 

e) Koordynator ds. turystyki i edukacji posiadający: 
- wykształcenie wyższe, 
- doświadczenie polegające na uczestnictwie w realizacji co najmniej jednego 

planu/projektu planu ochrony dla parków krajobrazowych lub parków 
narodowych w części dotyczącej zagospodarowania turystycznego i edukacji, 

f) Koordynator ds. geograficznych systemów informacji przestrzennej (GIS) 
posiadający: 

- wykształcenie wyższe kierunkowe (przyrodnicze, geodezja, planowanie 
przestrzenne, architektura krajobrazu, leśnictwo), 

- doświadczenie polegające na wprowadzaniu, gromadzeniu, przetwarzaniu  
i wizualizacji danych geograficznych w stanadarach GIS przy co najmniej dwóch 
sporządzonych planach/projektach planów ochrony lub planów zadań 
ochronnych dla form ochrony przyrody. 

g) Specjalista ds. obszarów leśnych posiadający: 
- wykształcenie wyższe kierunkowe (leśnictwo), 
- doświadczenie polegające na uczestnictwie w realizacji co najmniej dwóch 

planów/projektów planów ochrony lub planów zadań ochronnych dla form 
ochrony przyrody w części dotyczącej siedlisk leśnych. 

 Uwaga:  
- Pod pojęciem „formy ochrony przyrody” Zamawiający rozumie formy ochrony 

przyrody w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie 
przyrody dla których opracowuje się  plany ochrony tj.  park narodowy, park 
krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody. 

- Zamawiający akceptuje zagraniczne kwalifikacje uznane w zakresie i na zasadach 
opisanych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji 
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U z 2016 
r., poz. 65), 
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- W przypadku składania oferty na dwie części zamówienia, Wykonawca może 
wykazać te same osoby w zakresie obu części pod warunkiem legitymowania się 
przez te osoby wymaganym dla danej funkcji wykształceniem i doświadczeniem jw.   

- W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie niniejszego 
zamówienia Zamawiający weźmie pod uwagę ich łączną zdolność techniczną i 
zawodową. 
 

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu 
na podstawie art. 24 ust.1 pkt. 12-23 PZP oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 PZP, zgodnie z którym 
z postępowania wyklucza się: 
1) Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie 

został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał 
braku podstaw wykluczenia; 

2) Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 
a) o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, 

art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks 
karny (Dz. U. z 2018 poz. 1600 t. j.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 
czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2018 r., poz.1263 t.j.), 

b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 
czerwca 1997 r. - Kodeks karny, 

c) skarbowe, 
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 

powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew 
przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r., poz. 769); 

3) Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, 
wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce             
komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za 
przestępstwo, o którym mowa w pkt 2 powyżej; 

4) Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję 
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, 
opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub 
grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 

5) Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa                   
wprowadził Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega                
wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i 
niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej "kryteriami selekcji", lub który zataił te                
informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów; 

6) Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje 
wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje                          
podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 
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7) Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności                          
Zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę                         
wpostępowaniu o udzielenie zamówienia; 

8) Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia 
lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia,    
o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu 
takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być 
wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału  w 
postępowaniu; 

9) Wykonawcę, który z innymi Wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu                          
zakłócenie konkurencji między Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie                            
zamówienia, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków       
dowodowych; 

10) Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz 
ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 
r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. 
U. z 2016 r. poz. 1541 z późn. zm.); 

11) Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz                      
ubiegania się o zamówienia publiczne; 

12) Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy                
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 798 
t.j.), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do 
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

13) Wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd 
układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie 
wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w 
trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 
2017 r.,  poz. 1508) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po 
ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, 
jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, 
chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 
lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 2344 z późn. zm.). 

14) Wykonawcę który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek 
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za 
pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w 
art. 24 ust. 1 pkt 15 Pzp (rozdział V ust. 2 pkt 4 SIWZ), chyba że wykonawca dokonał 
płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie 
spłaty tych należności. 

3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 ustawy Pzp 
(rozdział V ust. 2 pkt. 2-3 SIWZ) oraz art. 24 ust. 1 pkt. 16-20 ustawy Pzp (rozdział V ust. 2 
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pkt. 5-9 SIWZ)  może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są 
wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie 
szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie 
pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu 
faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków 
technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym 
przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu 
wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego 
podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o 
udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego 
zakazu. 

4. Wykluczenie wykonawcy następuje: 
1) w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a-c i pkt 14 ustawy Ppz 

(rozdział V ust. 2 pkt. 2 lit. a-c i pkt. 3 SIWZ), gdy osoba, o której mowa w tych przepisach 
została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a-c ustawy Pzp 
(rozdział V ust. 2 pkt. 2 lit. a-c SIWZ), jeżeli nie upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia 
się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym 
wyroku został określony inny okres wykluczenia; 

2) w przypadkach, o których mowa: 
a) w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14 ustawy Pzp (rozdział V ust. 2 pkt. 2 lit. d i pkt. 

3 SIWZ) gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, została skazana za 
przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d ustawy Pzp (rozdział V ust. 
2 pkt. 2 lit. d), 

b) w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp (rozdział V ust. 2 pkt. 4 SIWZ), 
- jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku 
potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku 
został określony inny okres wykluczenia lub od dnia w którym decyzja potwierdzająca 
zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna; 

3) w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 18 i 20 ustawy Pzp (rozdział V ust. 
2 pkt. 7 i 9 SIWZ), jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego 
podstawą wykluczenia; 

4) w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 21 ustawy Pzp (rozdział V ust. 2 pkt. 
10 SIWZ), jeżeli nie upłynął okres, na jaki został prawomocnie orzeczony zakaz 
ubiegania się o zamówienia publiczne; 

5) w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 22 ustawy Pzp (rozdział V ust. 2 pkt. 
11 SIWZ), jeżeli nie upłynął okres obowiązywania zakazu ubiegania się o zamówienia 
publiczne. 

5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne 
okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie 
ust. 3 powyżej. 

6. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie 
zamówienia. 
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7. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada 
wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych 
Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ 
na realizację zamówienia. 

8. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w rozdz. V 
ust. 1 pkt 3 niniejszej SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego 
zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub 
sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru 
prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

9. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa w ust. 8  
powyżej, wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy: 

1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni 
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi 
zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych 
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji 
zamówienia. 

2) Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zasoby 
pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w 
postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy 
wykluczenia, o których mowa  w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 (rozdział V ust. 2 pkt. 2-11 
SIWZ). 

10. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu wg zasady spełnia/nie 
spełnia, na podstawie oświadczeń i dokumentów składanych przez wykonawcę zgodnie  
z postanowieniami rozdziału VI SIWZ.  

 
VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU 

W POSTĘPOWANIU, BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA ORAZ WYKAZ POZOSTAŁYCH 
DOKUMENTÓW I DODATKOWE INFORMACJE  

 
1. WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, 

ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
(SKŁADANYCH WRAZ Z OFERTĄ) 

 
1) W celu wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowania oraz 

braku podstaw wykluczenia z postępowania Wykonawca składa wraz z ofertą 
oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, na podstawie art. 
25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych; 

2) Oświadczenie o którym mowa w pkt 1 Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie 
jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza 
określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na 
podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE (zwanego dalej – jednolitym 
dokumentem lub JEDZ).  
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3) W przypadku składania oferty na obydwie części Wykonawca składa jedno 
oświadczenie tj. jednolity dokument (JEDZ)  

4) Szczegółowe informacje związane  z zasadami i sposobem wypełnienia JEDZ dostępne 
są na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych, w Repozytorium wiedzy – 
zakładka „Jednolity Europejski Dokument Zamówienia”, pod linkiem: 

https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia 
UWAGA: Zamawiający zezwala, aby Wykonawca wypełnił w Części IV (pn. „Kryteria 
kwalifikacji) JEDNOLITEGO DOKUMENTU jedynie sekcję a pn. „Ogólne oświadczenie 
dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji” tj. oświadczył we wskazanej sekcji, czy 
„Spełnia wszystkie wymagane kryteria kwalifikacji” (tym samym Wykonawca może 
ograniczyć się do wypełnienia sekcji a w Części IV JEDZ i nie musi wypełniać żadnej z 
pozostałych sekcji w Części IV JEDZ. 

5) JEDZ należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym. Oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie oraz 
podmiotów udostępniających potencjał składane na formularzu JEDZ powinny mieć 
formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o 
których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.    

6) Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu JEDZ przez wykonawcę, jest 
poczta elektroniczna. UWAGA! Złożenie JEDZ wraz z ofertą na nośniku danych (np. CD, 
pendrive) jest niedopuszczalne, nie stanowi bowiem jego złożenia przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 o 
świadczeniu usług drogą elektroniczną.  

JEDZ należy przesłać na adres email: zampub@pomorskieparki.pl  
a) Zamawiający dopuszcza w szczególności następujący format przesyłanych 

danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf,.xps, .odt.1  
b) Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny. Może korzystać z 

narzędzia ESPD lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które 
umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego,  
w szczególności w jednym z ww. formatów, przy czym ze względów technicznych 
zaleca się stosowanie formatu .pdf. 

c) Zaleca się, aby nazwa pliku zawierającego JEDZ składała się z oddzielonych 
myślnikami: 
- określenia „JEDZ”, 
- znak postępowania - PZPK.DAO.251.8.2018 
- skróconej nazwy Wykonawcy/Lidera Konsorcjum, 
- numeru kolejnego pliku JEDZ dla oferty (jeśli składanych jest więcej niż 1 

oświadczenie JEDZ) 
                                                
1 Zamawiający określając dopuszczalne formaty danych w jakich może zostać przedłożony dokument JEDZ korzysta z katalogu 

formatów wskazanych w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram 
Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz 
minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. Należy pamiętać, że wybór określonych formatów danych nie może 
prowadzić do naruszenia zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców i jednocześnie musi umożliwiać użycie 
kwalifikowanego podpisu elektronicznego. 
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 (np. jedz- PZPK.DAO.251.8.2018-Wykonawca-2) 
d) Po stworzeniu lub wygenerowaniu przez wykonawcę dokumentu 

elektronicznego JEDZ, wykonawca podpisuje ww. dokument kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi 
zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis 
elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie.2  

e) Podpisany dokument elektroniczny JEDZ powinien zostać zaszyfrowany,  
tj. opatrzony hasłem dostępowym. W tym celu wykonawca może posłużyć się 
narzędziami oferowanymi przez oprogramowanie, w którym przygotowuje 
dokument oświadczenia (np. Adobe Acrobat), lub skorzystać z dostępnych na 
rynku narzędzi na licencji open-source (np.: AES Crypt, 7-Zip i Smart Sign)  
lub komercyjnych.  

f) Wykonawca zamieszcza hasło dostępu do pliku JEDZ w treści swojej 
oferty/wniosku (wybrać właściwe), składanej/składanego w formie pisemnej. 
Treść oferty/wniosku może zawierać, jeśli to niezbędne, również inne informacje 
dla prawidłowego dostępu do dokumentu, w szczególności informacje o 
wykorzystanym programie szyfrującym lub procedurze odszyfrowania danych 
zawartych w JEDZ.   

g) Wykonawca przesyła zamawiającemu zaszyfrowany i podpisany kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym JEDZ na wskazany adres poczty elektronicznej w taki 
sposób, aby dokument ten dotarł do zamawiającego przed upływem terminu 
składania ofert. W treści przesłanej wiadomości należy wskazać oznaczenie i 
nazwę postępowania, którego JEDZ dotyczy oraz nazwę wykonawcy albo 
dowolne oznaczenie pozwalające na identyfikację wykonawcy (np. JEDZ do 
oferty 658 – w takim przypadku numer ten musi być wskazany  
w treści oferty).   

h) Wykonawca, przesyłając JEDZ, żąda potwierdzenia dostarczenia wiadomości 
zawierającej JEDZ. 

i) Datą przesłania JEDZ będzie potwierdzenie dostarczenia wiadomości 
zawierającej JEDZ z serwera pocztowego zamawiającego.  

j) Obowiązek złożenia JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym w sposób określony powyżej dotyczy również JEDZ 
składanego na wezwanie w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp; w takim przypadku 
Zamawiający nie wymaga szyfrowania tego dokumentu.  

 
7) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi 

udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował 
niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając wraz z ofertą 
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na 
potrzeby realizacji zamówienia. Z treści zobowiązania potwierdzającego udostepnienie 

                                                
2 Ustawa z dnia 5 września 2016 r. – o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579) 
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zasobów przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w 
szczególności:  
- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;  

  - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy 
wykonywaniu zamówienia publicznego;  

- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia;  
- czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do 

warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 
zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności 
dotyczą; 

Uwaga: W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 
zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych 
podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są 
wymagane. 

8) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim 
powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje 
o tych podmiotach w oświadczeniu, którym mowa w pkt. 1  powyżej. 

9) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie 
tj. jednolity dokument (JEDZ) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
zamówienie. Dokument ten potwierdza brak podstaw wykluczenia w zakresie, w 
którym każdy z Wykonawców wykazuje brak podstaw wykluczenia.  

 
2. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W 

POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O 
KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 
(SKŁADANYCH NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO PO TERMINIE SKŁADANIA OFERT): 
1) W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca 

(którego oferta zostanie najwyżej oceniona), na wezwanie Zamawiającego  będzie 
zobowiązany przedłożyć w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych 
na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, tj.:  

a) wykazu usług (zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ – stosownie 
do danej części zamówienia), wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 
okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na 
rzecz których usługi zostały wykonane. 
W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składają zgodnie z wyborem 
jeden wspólny wykaz lub oddzielne wykazy. Warunek zostanie uznany za spełniony, 
jeśli Wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie. 

b) dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym 
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez 
podmiot, na rzecz którego  usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny 
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o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów 
- oświadczenie wykonawcy. 

c) wykazu osób (zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ – stosownie 
do danej części zamówienia), skierowanych przez wykonawcę do realizacji 
zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, 
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, 
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, 
a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do 
dysponowania tymi osobami. 

 
3. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ  

W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, 
O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH:  
NIE DOTYCZY 

 
4. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ  

W POSTĘPOWANIU W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 
1 PKT 3 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (SKŁADANYCH PO TERMINIE SKŁADANIA 
OFERT) TJ.:  
1) NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO 

1) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w 
postępowaniu, Wykonawca (którego oferta zostanie najwyżej oceniona), na 
wezwanie Zamawiającego  będzie zobowiązany przedłożyć w wyznaczonym, nie 
krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub 
dokumentów, tj.: 
a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 

pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert;  

b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że 
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu 
potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem 
podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub 
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu; 

c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo 
innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem 
składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej 
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu 
potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w 
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sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w 
szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 
decyzji właściwego organu; 

d) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, 
w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 
1 ustawy Pzp; 

e) 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 
zgodnie z treścią załącznika nr 5vdo SIWZ; 

f) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka 
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne zgodnie z treścią 
załącznika nr 5 do SIWZ; 

g) 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 2017 r. poz. 1785) zgodnie z treścią załącznika nr 5 
do SIWZ.  
Uwaga: W przypadku składania oferty wspólnej, każdy z Wykonawców składa 
dokumenty i oświadczenia  wymienione w lit. a-g oddzielnie. 

 
2) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 1: 
a) lit. a - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku 

takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ 
sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo 
dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21; 

b) lit. b – d - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym 
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, 
że: 
- nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne 
lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie 
spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w 
szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 
decyzji właściwego organu, 
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 
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3) Dokumenty, o których mowa w pkt. 2 lit. a  i lit. b tiret drugi, powinny być wystawione 
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o 
którym mowa w pkt. 2 lit. b tiret pierwszy, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 
3 miesiące przed upływem tego terminu. 

4) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o 
których mowa w pkt. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio 
oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego 
reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed 
notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem 
samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub 
miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt. 3 
stosuje się. 

5) Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu 
do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
której dotyczy dokument wskazany w pkt 1 lit. a, składa dokument, o którym mowa w 
pkt 2 lit. a, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, 
w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje 
się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej 
osoby złożonym przed notariuszem lub organem sądowym, administracyjnym albo 
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na 
miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty (oświadczenia), o których mowa w 
zdaniach poprzedzających, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania ofert.  

6) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, 
zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym 
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, 
której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego 
dokumentu. 

2) W TERMINIE 3 DNI OD ZAMIESZCZENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ INFORMACJI  
Z OTWARCIA OFERT, O KTÓREJ MOWA W ART. 86 UST. 5 

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia o którym mowa w art. 24 ust. 1 
pkt. 23 ustawy Pzp, Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie 
internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, zobowiązany jest przekazać 
Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej 
samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23, zgodnie z wzorem 
stanowiącym 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. W przypadku składania oferty wspólnej ww. 
dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną. 
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Uwaga: W przypadku wykonawców nie należących do żadnej grupy kapitałowej, 
Zamawiający dopuszcza aby powyższe oświadczenie złożyć wraz z ofertą. Wykonawca 
zobowiązany jest do aktualizacji złożonego oświadczenia, gdy w toku postępowania 
zmieni się jego sytuacja tj. włączenie do grupy kapitałowej.  
 
 

 
5. WYKAZ POZOSTAŁYCH DOKUMENTÓW I DODATKOWE INFORMACJE: 

1) Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy – zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ. 
2) Dokument potwierdzający wniesienie wadium, zgodnie z postanowieniami rozdziału 

VIII SIWZ. 
3) Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania 

Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub 
innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez 
umocowanego przedstawiciela Wykonawcy. W związku z powyższym Wykonawca 
składa wraz z ofertą dokumenty z których wynika umocowanie do podpisania oferty 
oraz wszelkich dokumentów/oświadczeń składanych wraz z ofertą (w przypadku 
pełnomocnictw - oryginał lub poświadczona notarialnie kopia) chyba, że Zamawiający 
może je uzyskać 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 2017r. 
poz. 570), a Wykonawca wskazał w ofercie odpowiedni adres internetowy na którym 
Zamawiający może pobrać dokument. W przypadku wskazania przez wykonawcę 
dostępności ww. dokumentu w formie elektronicznej pod określonymi adresami 
internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera je 
samodzielnie. W przypadku braku podania w ofercie ww. adresu, Zamawiający może 
pobrać ww. dokumenty w formie elektronicznej, o ile te są dostępne w 
ogólnodostępnych i bezpłatnych bazach danych. 

4) W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia wykonawców 
występujących wspólnie (dotyczy również spółki cywilnej) – pełnomocnictwo do 
reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego (oryginał lub poświadczona notarialnie kopia). 

5) Postępowanie o udzielnie zamówienia prowadzi się w języku polskim. Dokumenty lub 
oświadczenia sporządzone w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na język 
polski. Zasada ta rozciąga się na składane w toku postępowania wyjaśnienia, 
oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje itp.  

6) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
(spółki cywilne, konsorcja), żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie 
art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. Spełnienie warunków udziału w postępowaniu o których 
mowa w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp, i skonkretyzowanych w rozdziale V ust. 1 SIWZ, 
Wykonawcy wykazują łącznie.   
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7) Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 
26.07.2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od 
wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia zawarte w SIWZ, dotyczące 
Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega 
Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczące 
podwykonawców, składane są w oryginale. 

8) Dokumenty o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016r. 
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia zawarte w SIWZ, inne niż oświadczenia, o 
których mowa w pkt. 7, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność 
z oryginałem. 

9) W niniejszym postępowaniu zamawiający przewiduje możliwość zastosowania 
„procedury odwróconej”, zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych. Oznacza to, iż Zamawiający może najpierw dokonać oceny ofert,  
a następnie zbadać czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako 
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału  
w postępowaniu.  

 
VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI 

ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB 
UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 
 

1. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego składane przez 
wykonawców oferty wraz z załącznikami (za wyjątkiem JEDZ, który jest składany w postaci 
elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym w sposób opisany w 
rozdziale VI niniejszej SIWZ), zmiana oferty, powiadomienie o wycofaniu oferty wymagają 
formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie 
ofert w formie elektronicznej podpisanych bezpiecznym podpisem elektronicznym 
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego 
środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. 

2. W przypadku wezwania przez zamawiającego do złożenia (uzupełnienia) oświadczeń, 
dokumentów lub pełnomocnictw w trybie art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, należy je przedłożyć 
(złożyć/uzupełnić) w formie pisemnej (za wyjątkiem JEDZ, który jest składany w postaci 
elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym w sposób opisany w 
rozdziale VI niniejszej SIWZ). 

3. Pozostałe oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy 
przekazywać mogą sobie faksem lub drogą elektroniczną, przy czym zawsze dopuszczoną jest 
forma pisemna.  

4. Jeżeli oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane są przez 
zamawiającego lub przez wykonawcę za pomocą faksu lub drogą elektroniczną, każda ze 
stron na żądanie drugiej zobowiązana jest do niezwłocznego potwierdzenia faktu ich 
otrzymania. 
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5. Zamawiający wymaga, aby cała korespondencja dotycząca przedmiotowego postępowania 
była prowadzona w języku polskim. 

6. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest 
obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem 
terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do 
zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania 
ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie w/w terminu lub dotyczy 
udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez 
rozpatrzenia.  

7. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, 
o którym mowa w ust. 6. 

8. Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: 
PZPK.DAO.251.8.2018 Wykonawcy powinni powoływać się na wskazane oznaczenie we 
wszelkich kontaktach z zamawiającym. 

9. Osobami upoważnionymi do kontaktów z wykonawcami w sprawach dotyczących 
niniejszego postępowania są: Barbara Utracka – Minko, Grażyna Romanowska 
e-mail: zampub@pomorskieparki.pl 

 
 

VIII. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM 
 

1. Zamawiający żąda wniesienia wadium: 
- dla części 1: 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy 00/100 złotych) 
-  dla części 2: 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy 00/100 złotych) 

2. Zamawiający dopuszcza wniesienie wadium 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) gwarancjach bankowych; 
4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy 

z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. 
U. z 2018, poz. 110). 

3. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji 
bankowej/ubezpieczeniowej lub poręczeń o których mowa w ust. 2 SIWZ (art. 45 ust. 6 pkt 
2-5 ustawy Pzp) dokument wadialny winien być sporządzony zgodnie z obowiązującym 
prawem i zawierać co najmniej następujące elementy: 

1) wskazanie Wykonawcy (Uwaga: w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się 
o zamówienie koniecznym jest wskazanie wszystkich wykonawców wspólnie 
ubiegających się o zamówienie), czyli zleceniodawcy gwarancji/poręczenia;  

2) wskazanie Zamawiającego czyli beneficjenta gwarancji, tj.: 
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Województwo Pomorskie – Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych w Słupsku 
ul. Poniatowskiego 4A 

76-200 Słupsk 
 

3) wskazanie Gwaranta (banku, instytucji ubezpieczeniowej udzielającej gwarancji lub 
instytucji poręczeniowej) oraz wskazanie ich siedzib,  

4) dokładną nazwę postępowania stanowiącego przyczynę wystawienia dokumentu 
wadialnego.  

5) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona dokumentem wadialnym, 
6) wskazanie sumy gwarancyjnej, 
7) określenie terminu ważności gwarancji/poręczenia, 
8) zobowiązanie gwaranta do: „nieodwołalnej i bezwarunkowej zapłaty pełnej sumy 

wadium na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż 
zaszły okoliczności wskazane w art. 46 ust. 4a lub ust. 5 ustawy Pzp”. 

4. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy 
Zamawiającego – Bank PKO BP SA   66 1020 1811 0000 0202 0312 5499 z  dopiskiem  na  
przelewie:  „Wadium w przetargu nieograniczonym pn. „Świadczenie usługi w zakresie 
opracowania projektów planów ochrony dla dwóch parków krajobrazowych”. Kopię 
polecenia przelewu lub wydruk z przelewu elektronicznego zaleca się złożyć wraz z ofertą. 

5. Wniesienie wadium w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez 
Zamawiającego będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą 
wadium (jeżeli wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez 
Zamawiającego nastąpi przed upływem terminu składania ofert). 

6. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w formach, o których mowa w 
ust. 2 pkt. 2 – 5 SIWZ (art. 45 ust. 6 pkt 2-5 ustawy Pzp) wykonawca składa wraz z ofertą. 

7. Jeżeli wadium zostanie wniesione w walucie obcej, kwota wadium zostanie przeliczona na 
PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank 
Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) z dnia wystawienia dokumentu wadialnego. 
Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, Zamawiający przyjmie kurs 
średni z ostatniej tabeli przed wystawieniem dokumentu wadialnego. 

 
IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

 
1. Termin związania ofertą wynosi 60 dni od upływu terminu składania ofert. 
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
3. 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 niż 60 dni. 
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X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT 
 

1. Oferta musi zawierać minimum: 
1) formularz ofertowy (załącznik nr 2 SIWZ) wypełniony stosownie do wymagań zawartych 

w jego treści, 
2) dokument potwierdzający wniesienie wadium, zgodnie z postanowieniami rozdziału VIII 

SIWZ.  
3) oświadczenia i inne dokumenty wymienione w rozdziale VI ust. 1 oraz ust. 5 niniejszej 

SIWZ. Pozostałe oświadczenia i dokumenty określone w rozdziale VI ust. 2 i 4 SIWZ 
składane są po terminie składania ofert, zgodnie z wytycznymi wskazanymi w SIWZ.  

2. Dokumenty tworzące ofertę muszą być podpisane przez osoby upoważnione do składania 
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Upoważnienie do ich podpisania musi być dołączone 
do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę. 

3. W przypadku, gdy Wykonawca dołącza do oferty kopię jakiegoś dokumentu, musi być ona 
poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (Wykonawca na kserokopii składa 
własnoręczny podpis poprzedzony adnotacją „za zgodność z oryginałem”). Jeżeli do 
podpisania oferty upoważnione są łącznie dwie lub więcej osób kopie dokumentów muszą 
być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wszystkie te osoby. 

4. Oferty winny być podpisane w wyznaczonych miejscach przez osoby upoważnione  
do reprezentowania Wykonawcy w obrocie gospodarczym. 

5. Ofertę wypełnić należy w sposób czytelny, na maszynie do pisania lub komputerze lub 
czytelnym pismem odręcznym. Nieczytelne oferty mogą zostać odrzucone.  

6. Oferta winna być złożona przed upływem terminu składania ofert. 
7. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami i dokumentami zamieścić należy w kopercie 

zaadresowanej na Zamawiającego. Zaleca się opisanie koperty (opakowania) w następujący 
sposób: 
 

nazwa (firma) 
adres wykonawcy 
 

                                               Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych w Słupsku 
    ul. Poniatowskiego 4a, 76-200 Słupsk 
    (sekretariat) 

 
Oferta na „ŚWIADCZENIE USŁUGI W ZAKRESIE OPRACOWANIA PROJEKTÓW PLANÓW OCHRONY 

DLA DWÓCH PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH (część…….)”  
 

Nie otwierać przed dniem 26.11.2018 r., godz. 11:00 
 

8. Wykonawca złoży ofertę zgodnie z wymaganiami SIWZ. 
9. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty i załączników były ponumerowane.  

10. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany winny być parafowane przez osobę 
upoważnioną do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym.  
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11. Oferty wspólne, sporządzone przez dwa lub więcej podmiotów, zwanych w dalszej treści 
Wykonawcą wspólnym (dotyczy to również ofert składanych przez wspólników spółki 
cywilnej) powinny spełniać następujące wymagania: 

1) oferta, wraz z załącznikami, winna być podpisana przez pełnomocnika, do oferty należy 
załączyć dokument pełnomocnictwa, 

2) sposób składania oświadczeń i dokumentów w ofercie wspólnej szczegółowo opisano 
w rozdziale VI SIWZ, 

3) do oferty lub przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego dołączyć 
należy umowę regulującą współpracę tych wykonawców, zawierającą, co najmniej: 

4) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego 
swoim zakresem przedmiot zamówienia, 

a) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy niż termin udzielonej 
rękojmi lub gwarancji, 

b) warunki określone przez Zamawiającego w SIWZ winny być spełnione przez 
Wykonawców wspólnych łącznie. Należy zaznaczyć jednocześnie w ofercie,  
który z Wykonawców odpowiada za spełnienie, jakich warunków SIWZ,  

5) wszelka wymiana pism, korespondencji w imieniu Wykonawców wspólnych 
dokonywana jest przez pełnomocnika. Zamawiający kieruje wszelką informację i 
korespondencję do pełnomocnika. 

6) Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność  
za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania. 

12. Jeżeli według Wykonawcy oferta będzie zawierała informacje objęte tajemnicą jego 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r., poz. 419 t.j.), powinny być one oznaczone klauzulą 
„NIE UDOSTĘPNIAĆ – TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA”. Zaleca się umieszczenie takich 
dokumentów na końcu oferty (ostatnie strony w ofercie lub oddzielnie). 

13. W przypadku gdy oferta, oświadczenia lub dokumenty będzie zawierała informacje 
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji, Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, powinien w sposób 
niebudzący wątpliwości zastrzec, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazać, że 
zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te powinny być 
umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu, trwale ze sobą połączone i 
ponumerowane. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do 
wiadomości podczas otwarcia ofert, tj. informacje dotyczące ceny, terminu wykonania 
zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie. Zastrzeżenie 
informacji, danych, dokumentów i oświadczeń nie stanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa 
w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji spowoduje ich odtajnienie przez 
Zamawiającego. 

14. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
15. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z braku opisu na kopercie, 

zgodnie ze wzorem określonym w ust. 9 powyżej, np. otwarcie koperty przed wyznaczonym 
terminem. 
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16. W formularzu ofertowym Wykonawca wskazuje, wyłącznie do celów statystycznych, czy jest 
mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem. I tak zgodnie z 
przepisami ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2018 r., poz. 646): 

1) mikroprzedsiębiorca – to przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch 
ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki: a)zatrudniał 
średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz b)osiągnął roczny obrót netto ze 
sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający 
równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu 
sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 
2 milionów euro; 

2) mały przedsiębiorca – to przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch 
ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki: a)zatrudniał 
średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz b)osiągnął roczny obrót netto ze 
sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający 
równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu 
sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 
10 milionów euro, i który nie jest mikroprzedsiębiorcą 

3) Średni przedsiębiorca – to przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch 
ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki: a)zatrudniał 
średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz b)osiągnął roczny obrót netto ze 
sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający 
równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu 
sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 
43 milionów euro, i który nie jest mikroprzedsiębiorcą ani małym przedsiębiorcą. 

 
Uwaga: Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącego definicji przedsiębiorstw 
mikro, małych i średnich (notyfikowane jako dokument nr C(2003) 1422) (Dz.U. L 124 z 
20.5.2003, s. 36–41). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych. 
 

XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT  

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych 
w Słupsku (sekretariat), ul. Poniatowskiego 4a, 76-200 Słupsk.  

2. Termin składania ofert upływa w dniu 26.11.2018 roku, o godz. 10:00. 
3. Zmiana i wycofanie oferty: 

1) wykonawca może zmienić lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że zamawiający 
otrzyma pisemne powiadomienie o zmianie lub o wycofaniu oferty przed terminem 
składania ofert, określonym w ust. 2 niniejszego rozdziału, 

2) powiadomienie musi być dostarczone w zamkniętym, nieprzejrzystym opakowaniu 
(kopercie), oznaczonym i opisanym odpowiednio w sposób wskazany w rozdziale X ust. 
9 niniejszej SIWZ, opatrzone dodatkowo napisem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.  

4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.11.2018 roku o godz. 11:00 w siedzibie zamawiającego: 
Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych w Słupsku, ul. Poniatowskiego 4a,                                                          
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76-200 Słupsk - w sali nr 11. 
5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć 

na sfinansowanie zamówienia.  
6. Ofertę złożoną po terminie Zamawiający niezwłocznie zwróci wykonawcy.  
 
 
 

XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 
 

1. Cena oferty (stosownie do każdej częći) musi być podana w złotych polskich (PLN) w kwocie 
brutto, cyfrowo z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku wraz ze wskazaniem 
obowiązującej stawki podatku VAT oraz uwzględniać całość ponoszonego przez 
Zamawiającego wydatku na sfinansowanie zamówienia. Zaleca się podanie także ceny za 
wykonanie prac projektowych (koncepcja i projekt wykonawczy).  

2. Podana przez Wykonawcę cena oferty musi uwzględniać wymagania w zakresie wysokości 
minimalnego wynagrodzenia za pracę i wysokości minimalnej stawki godzinowej, określone 
ustawą z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz 
niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 847 t.j.), oraz rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 11 września 2018r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz 
wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2019 r. (Dz.U. poz. 1794).    

3. Podana przez Wykonawcę cena oferty stanowi maksymalny koszt Zamawiającego w związku 
z realizacją zamówienia. Cena ta nie podlega negocjacji czy zmianie w toku postępowania z 
zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 ustawy Pzp. 

4. Cena oferty obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotowego zamówienia.  
5. Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia dokonywane będą 

w złotych polskich [PLN].  
6. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego  obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług tj. w przypadku:  
1) wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, 
2) mechanizmu odwróconego obciążenia, w odniesieniu do wprowadzonych już, jak  

i wprowadzonych przedmiotową nowelizacją zmian w ustawie o VAT, 
3) importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się analogiczny obowiązek 

doliczenia przez zamawiającego przy porównywaniu cen ofertowych podatku VAT, 
- Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny  podatek 
od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi   przepisami.  

7. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić 
do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego jak w ust. 6, wskazując nazwę 
(rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego 
powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. Powyższe informacje zaleca się 
podać na odrębnym załączanym do oferty dokumencie, przygotowanym przez Wykonawcę. 
Brak załączenia do oferty tego dokumentu oznacza, iż wybór oferty wykonawcy nie 
prowadzi do powstania u Zamawiającego obowiązku o którym mowa w ust. 6. 
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XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE 
OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 
 

1. Oferty (w części 1 oraz w części 2) oceniane będą według poniższych kryteriów oceny ofert: 

Lp. Kryterium Waga kryterium  Liczba punktów  

1 Cena 60 % 60 pkt 
2 Doświadczenie Kierownika projektu 40 % 40 pkt 

 
2. Zasady oceny kryterium „Cena ”  

Kryterium zostanie obliczone według następującego wzoru: 
 
                                   oferowana najniższa cena brutto  
• cena  =  ---------------------------------------------------------------------  x 60 pkt. 

                                          cena brutto oferty badanej 
 
Ilość punktów uzyskanych w ramach kryterium „Cena” jest maksymalną ilością punktów 
zdobytych przez danego Wykonawcę w tym kryterium 
 
3. Zasady oceny kryterium „Doświadczenie kierownika projektu” 

Kierownik projektu powinien posiadać wykształcenie wyższe przyrodnicze/geograficzne oraz 
doświadczenie w zakresie kierowania pracami przy sporządzaniu planów/projektów planów 
ochrony parków krajobrazowych, parków narodowych lub obszarów Natura 2000.  

Ocenie w ramach tego kryterium podlega max. 10 projektów, co oznacza iż 40 pkt. można 
uzyskać za wskazanie doświadczenia jw. dla 10 projektów. W przypadku wykazania 
doświadczenia dla większej liczby projektów Wykonawca uzyska max. 40 pkt. 

W zakresie kryterium „Doświadczenie kierownika projektu” Zamawiający przyzna Wykonawcy 
punkty za doświadczenie w następujący sposób:  
 

Dk bad 
---------------------  x 40 pkt 

Dk max 
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gdzie: 
 
Dk bad – oznacza liczbę planów/projektów planów ochrony, przy sporządzaniu których 
pracami kierował Kierownik Projektu (wskazany w Formularzu ofertowym – Załączniku nr 2)  
 
Dk max – oznacza maksymalną liczbę planów/projektów planów ochrony, przy sporządzaniu 
których pracami kierował Kierownik Projektu (wskazany w Formularzu ofertowym – 
Załączniku nr 2) - spośród badanych ofert 
 
Ilość punktów uzyskanych w ramach kryterium „Doświadczenie kierownika projektu” jest 
maksymalną ilością punktów zdobytych przez danego Wykonawcę w tym kryterium. 
 
Wytyczne ogólne: 
1) W sytuacji braku wypełnienia wykazu zawartego w formularzu ofertowym (pkt. 10   

w załączniku nr 2 SIWZ) oferta wykonawcy w ramach tego kryterium oceny ofert 
otrzyma 0 pkt. 

2) Zamawiający wskazuje, iż nie będzie wzywał do uzupełnienia informacji (danych) 
wskazanych w wykazie. Tym samym na Wykonawcy ciąży obowiązek przedstawienia 
informacji (danych) w sposób rzetelny, zgodnie z wytycznymi opisanymi  
powyżej. Przedstawienie informacji (danych) w odmienny sposób niż wymaga tego 
Zamawiający czy też brak podania pełnych danych, może skutkować nie przyznaniem 
odpowiedniej liczby punktów.  

3) W przypadku wykazania więcej niż jednej osoby do pełnienia funkcji Kierownika 
projektu, Zamawiający nie będzie sumował doświadczenia tych osób i weźmie pod 
uwagę doświadczenie osoby legitymującej się najwyższym doświadczeniem.  

4) W przypadku składania oferty na dwie części Zamawiający dopuszcza możliwość 
wykazania się tą samą osobą (pełnienie ww. funkcji w ramach dwóch części 
zamówienia). 

5) Kierownik projektu może pełnić maksymalnie 2 funkcje w ramach każdej części 
zamówienia (np. kierownik Projektu oraz koordynator ds. fauny). 
 

4. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą Ofertę, która łącznie (po zsumowaniu) uzyska 
najwyższą liczbę punktów w kryteriach wskazanych powyżej, według zasad oceny ofert 
określonych w punktach powyżej. 

 
 
 

XIV. PODWYKONAWSTWO 
 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.  
2. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie 

zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. 
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3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom 
zobowiązany jest: 

1) wskazać w ofercie części zamówienia których wykonanie zamierza powierzyć 
podwykonawcom - pkt. 7 formularza ofertowego (załącznik nr 2 do SIWZ); 

2) wskazać czy wykonawca zamierza zlecić osobom trzecim podwykonawstwo i o ile jest 
to wiadome podać firmy podwykonawców – część II sekcja D JEDZ.  

4. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom  
nie jest zobowiązany do przedstawienia dla każdego podwykonawcy informacji 
wymaganych w części II sekcja A i B oraz części III JEDZ. Tym samym Zamawiający nie stawia 
wymagań o których mowa w art. 25a ust. 5 ustawy Pzp. 

5. Pozostałe wymagania dotyczące podwykonawstwa zostały określone we wzorze Umowy.  
 

XV. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE 
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 
 

1. Przed zawarciem umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu:  
1) pełnomocnictw, chyba, że w ofercie znajdują się dokumenty lub pełnomocnictwa 

upoważniające osoby lub osobę do podpisania umowy w sprawie udzielenia zamówienia 
publicznego w imieniu wykonawcy lub w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających 
się o udzielenie zamówienia publicznego,  

2) umów z ewentualnymi aneksami regulujących współpracę między wykonawcami 
występującymi wspólnie. 

2. Przed podpisaniem umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu kopię potwierdzoną za 
zgodność z oryginałem ważnej polisy OC lub inny dokument potwierdzający ubezpieczenie 
od odpowiedzialności cywilnej. Przedkładana polisa lub inny dokument ubezpieczenia musi 
potwierdzać ubezpieczenie wykonawcy w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej 
na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 300.000.00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych) – 
dla każdej części zamówienia, w tym limit dla jednego zdarzenia (wypadku) nie mniejszy 
niż 300.000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych). 

 
XVI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

 
1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, przed zawarciem umowy (stosownie do 

każdej części zamówienia) zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania 
umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie. 

2. Zabezpieczenie może być wniesione w formach wskazanych w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp. W 
przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie innej niż pieniężna, treść 
poręczenia/gwarancji musi odpowiadać treści ust. 7 i 8. 

3.  Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach przewidzianych w 
art. 148 ust. 2 ustawy Pzp. 

4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek 
bankowy wskazany przez Zamawiającego. 
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5. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na 
jedną lub kilka form wskazanych w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp 

6. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia  
i bez zmniejszenia jego wysokości. 

7. Zamawiający zwraca 70% zabezpieczenia wniesionego w terminie 30 dni od dnia wykonania 
zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.  

8. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosi 30% 
wysokości zabezpieczenia. Kwota ta jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie 
okresu rękojmi za wady. 

 
XVII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY 

 
1. Wzór umowy (stosownie do każdej części) stanowi załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ. 

Zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zaakceptował wzór umowy (oświadczenie 
zawarte w Formularzu ofertowym), a w przypadku dokonania przez zamawiającego wyboru 
jego oferty jako najkorzystniejszej – zawarł z nim umowę w sprawie udzielenia zamówienia 
publicznego na zawartych w niej warunkach.  

2. Zamawiający informuje, iż przewiduje możliwość zmiany umowy zgodnie  
z postanowieniami §17 Umowy.  

 
XVIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU 

POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
 

1. Wykonawcom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą 
ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują 
środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy: odwołanie i skarga. 

2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci 
elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym.  

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której 
zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, 
określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie 
odwołania. 

4. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do 
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem 
tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed 
upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem 
terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

5. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować 
zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub 
zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie 
przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
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6. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania 
odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 

7. W sprawach nieuregulowanych w ustawie Prawo zamówień publicznych zastosowanie mają 
przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 
 

XIX. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WYNIKAJĄCY Z ART. 13 RODO 
 

1. 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”, informuję, że:  

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Województwo Pomorskie - 
Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych w Słupsku, ul. Poniatowskiego 4A, 76-200 
Słupsk. 

2) inspektorem ochrony danych osobowych w Województwie Pomorskim - Pomorskim 
Zespole Parków Krajobrazowych w Słupsku jest Pani Marzena Osuch mail: 
iod@pomorskieparki.pl  tel. 59 842 98 29; 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO 
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. 
„ŚWIADCZENIE USŁUGI W ZAKRESIE OPRACOWANIA PROJEKTÓW PLANÓW 
OCHRONY DLA DWÓCH PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH”, prowadzonym w trybie w 
trybie przetargu nieograniczonego; 

4) 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 (Dz. U. z 2017 
r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”; 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, 
przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli 
czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas 
trwania umowy; 

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, 
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w 
sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;  

8) posiada Pani/Pan:  
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 
dotyczących;  
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- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych3;  
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w 
art. 18 ust. 2 RODO4;  
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 
przepisy RODO;  

9) nie przysługuje Pani/Panu: - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do 
usunięcia danych osobowych; - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym 
mowa w art. 20 RODO; - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec 
przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana 
danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

 
  

                                                
3 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 
4 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. 
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(UWAGA: projekt umowy dla części 1 oraz dla części 2 zamówienia. Umowy dotyczące zamówień 
obejmujących tylko jedną  lub dwie części będą odpowiednio zmodyfikowane, tzn. będą z niniejszego 
projektu wykreślone postanowienia dotyczące części zamówienia nie objętej ofertą wykonawcy. 
Wszystkie postanowienia umowy zależne od podziału zamówienia na części zostały wyróżnione 
kursywą i kolorem zielonym). 
 

 
Załącznik nr 1 do SIWZ 

 
 

Wzór umowy 
 
 

zawarta dnia: ……………. 2018 r. w  Słupsku pomiędzy: 
 
Województwem Pomorskim – ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, NIP: 583-31-63-786 
Pomorskim Zespołem Parków Krajobrazowych, 76-200 Słupsk, ul. Poniatowskiego 4 A 
reprezentowanym przez: 
………………….  
przy kontrasygnacie głównej księgowej – …………….. 
zwanym w dalszej treści niniejszej umowy „Zamawiającym” 
 
a 
 ………………………………., …………………../, NIP ……………………, Regon: …………………….., którą 
reprezentowanym przez: 
-  
………………………………….. 
zwanym w dalszej treści niniejszej umowy „Wykonawcą” 
 
 

§ 1 
[PRZEDMIOT UMOWY]  

 
1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usługi w zakresie opracowania projektów planów ochrony 

wraz z przeprowadzeniem wymaganych prawem konsultacji społecznych, uzgodnień i opinii dla 
dwóch parków krajobrazowych. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części: 
Część nr 1: Świadczenie usługi w zakresie opracowania projektu planu ochrony dla  Nadmorskiego 
Parku Krajobrazowego (NPK); 
Część nr 2: Świadczenie usługi w zakresie opracowania projektu planu ochrony dla  Trójmiejskiego 
Parku Krajobrazowego (TPK)  

2. Wykonanie przedmiotu umowy podlega współfinansowaniu przez Unię Europejską  
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 w ramach projektu „EDUKACJA DLA 
PRZYRODY”, Oś Priorytetowa 11: Środowisko, Działanie: 11.4 Ochrona Różnorodności Biologicznej. 

3. Przedmiot umowy w zakresie świadczenia usługi w zakresie opracowania projektów planów ochrony 
dla dwóch parków krajobrazowych tj. Nadmorskiego Parku Krajobrazowego (NPK) oraz  
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Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego (TPK) obejmuje wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z 
opisem przedmiotu zamówienia znajdującym się w Załączniku nr 8 do SIWZ/Załączniku nr 1 do 
umowy. 

4. Przedmiot zamówienia dla Części nr 1 obejmuje: Świadczenie usługi w zakresie opracowania projektu 
planu ochrony dla  Nadmorskiego Parku Krajobrazowego (NPK):  
1) Nadmorski Park Krajobrazowy w skrócie (NPK) - powierzchnia 18 804 ha, w tym: 7 452 ha części 

lądowej i 11 352 ha wód morskich Zatoki Puckiej.  
Obszary Natura 2000 pokrywające się z NPK: 
a) Zatoka Pucka PLB22005 
b) Zatoka Pucka i Półwysep Helski PLH220032 
c) Białogóra PLH220003 
d) Piaśnickie Łąki PLH220021 
e) Kaszubskie Klify PLH220072 
f) Widowo PLH220054 

2) Przedmiot zamówienia dla Części nr 2 obejmuje: Świadczenie usługi w zakresie opracowania 
projektu planu ochrony dla  Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego (TPK) - powierzchnia 19 930 ha. 
Obszary Natura 2000 pokrywające się z TPK: 

a) Biała PLH220016 
b) Pełcznica PLH220020 
c) Bezlist koło Gniewowa PLH220102 

3) Szczegółowe informacje dotyczące ww. obszarów Natura 2000 znajdują się w załączniku nr 1a i 
1b opisu przedmiotu zamówienia 

5.  Tryb realizacji przedmiotu zamówienia obejmuje: 
1) przystąpienie do sporządzenia projektów planów;  
2) wykonanie prac na potrzeby sporządzenia projektów planów 
3) przeprowadzenie konsultacji, uzyskanie opinii i dokonanie uzgodnień projektu planu. 
4) opracowanie projektów uchwał Sejmiku Województwa Pomorskiego wraz z uzasadnieniem 

i załącznikami 
6. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy określony w ust. 1 spełnia wymagania określone  

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest zgodny z ofertą wykonawcy z z dnia 
………..2018 r. stanowiącą załącznik nr … do Umowy.  

7. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, aby przedmiot umowy 
wykonać należycie. 

 
§ 2 

[OBOWIĄZKI STRON / SPOSÓB REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY] 

 
1. Wykonawca (w zakresie części 1 oraz w zakresie części 2) zobowiązany jest do  uczestnictwa w 

posiedzeniach Rady Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych działającej przy Pomorskim 
Zespole Parków Krajobrazowych, na których omawiana będzie tematyka projektu planu ochrony. 

2. Wykonawca na wezwanie Zamawiającego ma obowiązek nie częściej niż raz w miesiącu stawić się w 
siedzibie biura Zamawiającego lub siedzibie właściwego Parku w celu omówienia postępu prac.  

3. Wykonawca jest zobowiązany stosować się do wytycznych i wskazówek udzielanych przez 
Zamawiającego oraz udzielania wyjaśnień dotyczących realizacji przedmiotu umowy na każde 
żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego.  
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4. Zamawiający ma prawo kontrolować postępy wykonywania Umowy oraz jej jakość na każdym etapie 
realizacji, w tym również poprzez żądanie pisemnych sprawozdań z dotychczas wykonanych prac w 
terminie wyznaczonym przez Zamawiającego i upoważnia do wykonywania tych czynności swoich 
przedstawicieli w osobach: 
…………………………………………………………………….. – Pan/Pani tel……………………., e-mail:……………. 
……………………………………………………………………… - Pan/Pani tel……………………., e-mail:……………. 

5. Podstawą do rozliczenia poszczególnych etapów prac przewidzianych dla przedmiotu zamówienia 
jest przekazanie odpowiedniej dokumentacji, map, baz danych GIS zwieńczone podpisanym przez 
obydwie strony częściowym protokołem zdawczo-odbiorczym. 

6. Wykonawca zapewni prawidłowość zapisów projektu planu ochrony oraz ich zgodność z 
obowiązującym prawem. W przypadku zmiany aktów prawnych dotyczących przedmiotu 
zamówienia w trakcie realizacji umowy Wykonawca musi uwzględnić te zmiany w wersji ostatecznej 
projektu planu. 

7. Ostateczną dokumentację należy przekazać Zamawiającemu w 3 egzemplarzach, wykonanych w 
sposób gwarantujący ich trwałość. Egzemplarz opracowania powinien zawierać: 

a) wydrukowany tekst w oprawie; 
b) zestaw map — wydruk kolorowy; 
c) dokumentację fotograficzną — zdjęcia zapisane w formacie JPG i PDF; 
d) płyty DVD — zawierające kompletne materiały tekstowe w formacie WORD, mapy formacie 

PDF i  wektorowe w formacie shapefile (który musi zawierać minimum następujące pliki: *.dbf, 
*.shp, *.shx oraz *.prj) . 

8. Częściowego odbioru przedmiotu umowy dokonuje się po zakończeniu realizacji poszczególnych 
etapów określonych w szczegółowym harmonogramie prac, o którym mowa w ust. 15, w terminie 
uzgodnionym przez Strony. 

9. Z czynności odbiorowych o których mowa w ust. 8 sporządza się częściowy protokół zdawczo-
odbiorczy. Zamawiający po odbiorze części przedmiotu umowy (po zakończeniu realizacji 
poszczególnego etapu) zastrzega sobie 12 dni roboczych na sprawdzenie prawidłowości 
dostarczonej dokumentacji w szczególności pod kątem merytorycznym, w tym zgodności z opisem 
przedmiotu zamówienia. W przypadku dokonania powyższego odbioru bez zastrzeżeń jako dzień 
odbioru częściowego przyjęty będzie dzień dostarczenia dokumentacji przez Wykonawcę. W razie 
stwierdzenia wad czynności odbiorowe przerywa się i uznaje się, że ten etap przedmiotu umowy nie 
został odebrany. Wykonawca zobowiązany jest do przystąpienia do usuwania wad i usterek nie 
później niż w ciągu 5 dni od otrzymania zgłoszenia (w dowolnej formie). Wady lub usterki zostaną 
usunięte w terminie uzgodnionym przez Strony. Po przekroczeniu terminu wyznaczonego na 
usunięcie wad lub usterek, Zamawiający uprawniony jest do naliczenia Wykonawcy kar umownych. 

10. Odbiór końcowy przedmiotu umowy zostanie dokonany na podstawie końcowego protokołu zdawczo 
– odbiorczego. Gotowość do odbioru końcowego – upoważniony przedstawiciel Wykonawcy - 
zobowiązany jest zgłosić upoważnionemu przedstawicielowi Zamawiającego niezwłocznie po 
osiągnięciu przez przedmiot umowy gotowości do odbioru. Zamawiający po odbiorze całości 
przedmiotu umowy zastrzega sobie 12 dni roboczych na sprawdzenie prawidłowości dostarczonej 
dokumentacji w szczególności pod kątem merytorycznym, w tym zgodności z opisem przedmiotu 
zamówienia.  
W przypadku dokonania powyższego odbioru bez zastrzeżeń jako dzień odbioru końcowego przyjęty 
będzie dzień dostarczenia pełnej dokumentacji przez Wykonawcę.  Podpisany przez upoważnionego 
przedstawiciela Zamawiającego końcowy protokół zdawczo – odbiorczy „bez zastrzeżeń” stanowi 
potwierdzenie, że przedmiot umowy został wykonany w sposób prawidłowy, w momencie zgłoszenia 
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gotowości odbioru. Otrzymanie końcowego protokołu zdawczo – odbiorczego „bez zastrzeżeń” nie 
zwalnia Wykonawcy z obowiązku usuwania wad i usterek zgłoszonych przez Zamawiającego. 
Wykonawca zobowiązany jest do przystąpienia do usuwania wad i usterek nie później niż w ciągu 5 dni 
od otrzymania zgłoszenia (w dowolnej formie). Wady lub usterki zostaną usunięte w terminie 
uzgodnionym przez Strony. Na weryfikację poprawionej dokumentacji Zamawiający zastrzega 12 dni 
roboczych na jej sprawdzenie. W przypadku dokonania powyższego odbioru bez zastrzeżeń jako dzień 
odbioru końcowego przyjęty będzie dzień pierwotnego dostarczenia pełnej dokumentacji przez 
Wykonawcę. 

11. W przypadku niezłożenia kompletu dokumentów wskazanych w ust. 7 lub dokumentacji 
zawierającej wady czynności odbiorowe przerywa się. Po przekroczeniu terminu określonego w § 4, 
Zamawiający uprawniony jest do naliczenia Wykonawcy kar umownych.  

12. Wykonawca oświadcza, że: 
1) posiada stosowne doświadczenie i wiedzę w zakresie objętym przedmiotem umowy, a także 

dysponuje wykwalifikowanym personelem, wysokiej jakości sprzętem i urządzeniami, co pozwoli 
na terminowe wywiązywanie się ze wszelkich obowiązków przewidzianych umową; 

2) wszystkie osoby, które będą uczestniczyły ze strony Wykonawcy, jak również ze strony jego 
współpracowników, kontrahentów lub podwykonawców w wykonaniu czynności przewidzianych 
w niniejszej umowie posiadają niezbędne kwalifikacje pozwalające na wykonanie zadania 
będącego jej przedmiotem; 

3) jakość sprzętu oraz urządzeń, z których korzystał będzie przy realizacji niniejszej umowy spełniają 
wymogi techniczne określone odrębnymi przepisami; 

4) nie istnieją żadne umowy lub porozumienia zawarte z osobami trzecimi ograniczające lub 
uniemożliwiające mu wykonanie postanowień niniejszej umowy; 

5) posiada ważną polisę potwierdzającą ubezpieczenie Wykonawcy z tytułu odpowiedzialności 
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej (w zakresie części 1 oraz w zakresie 
części 2) na sumę nie mniejszą niż 300.000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych), w tym limit dla 
jednego zdarzenia (wypadku) nie mniejszy niż 300.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych); 

6) dostarczony przez niego przedmiot umowy stworzony na potrzeby Zamawiającego nie będzie 
obarczony żadnymi prawami osób trzecich, w tym również żadnymi prawami wynikającymi z 
prawa autorskiego i praw pokrewnych. 

13. Wykonawca zobowiązuje się do: 
1) wykonywania przedmiotu zamówienia terminowo i poprzez odpowiednio wykwalifikowaną 

kadrę; 
2) uzyskanie wszelkich wymaganych pozwoleń i uzgodnień celem pozyskania materiałów 

niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, jeśli takie są wymagane; 
3) ścisłej współpracy z Zamawiającym; 
4) prowadzenia wszelkiej dokumentacji przewidzianej przepisami prawnymi powszechnie 

obowiązującymi w dacie realizacji przedmiotu umowy; 
5) wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy i obowiązującymi przepisami; 
6) uczestniczenia w spotkaniach roboczych organizowanych przez Zamawiającego; 
7) dostarczenia Zamawiającemu w przypadku upływu ważności polisy OC, o której mowa w  

§ 2 ust. 12 pkt. 5 ważnego ubezpieczenia Wykonawcy z tytułu odpowiedzialności cywilnej w 
zakresie prowadzonej działalności gospodarczej (w zakresie części 1 oraz w zakresie części 2) na 
sumę nie mniejszą niż 300.000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych), w tym limit dla jednego 
zdarzenia (wypadku) nie mniejszy niż 300.000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych). Termin 
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dokonania ww. czynności zostanie ustalony w formie pisemnej przez Zamawiającego z 
zastrzeżeniem, iż nie może być on dłuższy niż 7 dni od upływu ważności poprzedniej polisy; 

14. Dostarczenia Zamawiającemu nowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,  
w przypadku upływu jego ważności w trakcie realizacji przedmiotu umowy. Przedmiotowe 
zabezpieczenie winno wpłynąć do Zamawiającego nie później niż na 5 dni przed upływem ważności 
poprzedniego zabezpieczenia 

15. Wykonawca przedłoży w terminie 15 dni roboczych od dnia podpisania umowy, uzgodniony z 
Zamawiającym „Harmonogram prac”. Harmonogram, o którym mowa w zdaniu pierwszym wymaga 
zatwierdzenia przez Zamawiającego i wskazuje co najmniej okres  i zakres realizacji poszczególnych 
etapów prac (w formie szczegółowych, zestawień, analiz, map tematycznych z bazami danych) oraz 
ich wartość.  

§ 3 
[OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO] 

 
Zamawiający jest zobowiązany do: 

1) współpracy z Wykonawcą,  
2) odbioru przedmiotu umowy; 
3) zapłaty wynagrodzenia na podstawie wystawionych przez Wykonawcę faktur. 

 
 

§ 4 
[TERMINY] 

 
1. Strony ustalają, iż przedmiot umowy (w zakresie części 1 oraz w zakresie części 2) zostanie zrealizowany 

w terminie do dnia 30.09.2021 r. 
2. Zamawiający dopuszcza częściowe rozliczanie prac zgodnie ze szczegółowym harmonogramem prac 

ustalonym po podpisaniu umowy, w oparciu o przedstawione wyniki poszczególnych etapów prac 
(stosownie do danej części zamówienia). 

 § 5  
[WYNAGRODZENIE] 

 
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie (stosownie do danej części 

zamówienia) w wysokości ………. zł brutto za część 1 (słownie: ……………………… złotych za część 1), w 
tym należny podatek VAT oraz w w wysokości ………. zł brutto za część 2 (słownie: ……………………… 
złotych za część 2), w tym należny podatek VAT. 

2. Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury 
końcowej (stosownie do danej części zamówienia). Zamawiający dopuszcza płatności przejściowe 
na podstawie faktur częściowych wystawionych odpowiednio po zakończeniu realizacji 
poszczególnych etapów określonych w szczegółowym harmonogramie prac (stosownie do każdej 
części zamówienia). 

3. Rozliczenie nastąpi w formie przelewu z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy w terminie do 
30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z 
protokołem, o którym mowa w ust. 4. Termin ten jest zastrzeżony na rzecz Zamawiającego. 
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4. Podstawą wystawienia faktury: 
1) częściowej jest  podpisany przez Strony częściowy protokół zdawczo-odbiorczy o którym 

mowa w §2 ust. 9 Umowy;  
2) końcowej jest podpisany przez Strony protokół końcowy zdawczo-odbiorczy. Faktura 

końcowa uwzględnia uprzednio wystawione faktury częściowe.  
5. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, o 

których mowa w § 1. 
6. Wynagrodzenie określone w ust. 1 zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu wykonania 

Umowy (stosownie do danej części zamówienia). 
7. Za datę płatności strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  
8. Faktura powinna zawierać następujące dane: 

  Nabywca: 
Województwo Pomorskie  
NIP: 583-31-63-786 
ul. Okopowa 21/27 
80-810 Gdańsk 
Odbiorca: 
Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych 
ul. Poniatowskiego 4 A 
76-200 upsk 

9. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego, wyrażonej na piśmie, przenosić wierzytelności 
wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie. 

 
§ 6 

[PRZEDSTAWICIELE STRON I OSOBY REALIZUJĄCE PRZEDMIOT UMOWY] 
 

1. Przedstawicielem Zamawiającego przy realizacji przedmiotu umowy (stosownie do danej części 
zamówienia) będzie: 
............................................................................................................................. 

(imię, nazwisko, nr tel., e-mail) 
2. Kierownikiem Projektu (stosownie do właściwej części zamówienia) przy realizacji przedmiotu 

umowy będzie: 
............................................................................................................................. 

(imię, nazwisko, nr tel., e-mail) 
3. Osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu Umowy (dla części 1 )są: 

1) ............................................................................... – Koordynator ds. flory i szaty roślinnej  
(imię, nazwisko, nr tel., e-mail) 

2) .............................................................................. – Koordynator ds. fauny 
(imię, nazwisko, nr tel., e-mai) 

3) …………………………………………………………………………………. – Koordynator ds. zagospodarowania 
przestrzennego 

(imię, nazwisko, nr tel., e-mail) 
4) .............................................................................. – Koordynator ds. krajobrazów 

(imię, nazwisko, nr tel., e-mai) 
5) .............................................................................. – Koordynator ds. turystyki i edukacji 
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(imię, nazwisko, nr tel., e-mai) 
 

6) .............................................................................. – Koordynator ds. geograficznych systemów 
informacji przestrzennej (GIS) 

(imię, nazwisko, nr tel., e-mai) 
7) .............................................................................. – Specjalista ds. oceanologii 

(imię, nazwisko, nr tel., e-mai) 
8) .............................................................................. – Specjalista ds. geologii lub geomorfologii 

(imię, nazwisko, nr tel., e-mai) 
Osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu Umowy (dla części 2 ) są: 

1) ............................................................................... – Koordynator ds. flory i szaty roślinnej  
(imię, nazwisko, nr tel., e-mail) 

2) .............................................................................. – Koordynator ds. fauny 
(imię, nazwisko, nr tel., e-mai) 

3) …………………………………………………………………………………. – Koordynator ds. 
zagospodarowania przestrzennego 

(imię, nazwisko, nr tel., e-mail) 
4) .............................................................................. – Koordynator ds. krajobrazów 

(imię, nazwisko, nr tel., e-mai) 
5) .............................................................................. – Koordynator ds. turystyki i edukacji 

(imię, nazwisko, nr tel., e-mai) 
 

6) .............................................................................. – Koordynator ds. geograficznych 
systemów informacji przestrzennej (GIS) 

(imię, nazwisko, nr tel., e-mai) 
7) .............................................................................. – Specjalista ds. obszarów leśnych 

(imię, nazwisko, nr tel., e-mai) 
4. O każdorazowej zmianie numerów telefonów lub adresów e-mail Wykonawca jest zobowiązany 

niezwłocznie poinformować Zamawiającego. 
5. Koszty współpracy oraz ryzyko i pełną odpowiedzialność za podjęte działania lub zaniechanie osób 

nadzorujących i współpracujących z Wykonawcą ponosi Wykonawca. 
6. Wykonawca nie może powierzyć wykonania powyższych czynności osobie trzeciej bez uprzedniej 

pisemnej zgody Zamawiającego. 
7. Wszelkie zmiany składu osobowego przedstawionego przez Wykonawcę na etapie postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego5 wymagają zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod 
rygorem nieważności. 

8. Wykonawca we wniosku o zmianę składu osobowego może proponować tylko osoby, których 
doświadczenie i kwalifikacje (wykształcenie) spełniają wymagania określone w dokumentacji 
przetargowej: 
1) dla koordynatorów i specjalistów – nowe osoby muszą spełniać warunki udziału w 

postępowaniu, 
2) dla kierownika projektu – nowa osoba musi legitymować się wymaganymi kwalifikacjami 

(wykszatałceniem) oraz doświadczeniem, które pozwoliłoby w ramach kryterium oeny ofert 
uzyskać co najmniej taką samą ilość punktów lub odpowiednio mniejszą liczbę punktów 

                                                
5  w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz uzyskania punktacji w ramach kryteriów oceny ofert 
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pozwalającą na wybranie oferty Wykonawcy jako najkorzystniejszej (stosownie do danej 
części zamówienia).  

Wykonawca wraz z wnioskiem obowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu dowody potwierdzające 
spełnianie tych wymagań. Zamawiający jest zobowiązany do odpowiedzi w terminie 14 dni od dnia 
otrzymania wniosku o zmianę składu osobowego. 

9. Zamawiający jest uprawniony do wystąpienia z pisemnym uzasadnionym żądaniem zmiany 
którejkolwiek z osób personelu Wykonawcy, jeżeli w opinii Zamawiającego osoba ta nie wywiązuje 
się ze swoich obowiązków wynikających z Umowy. Żądanie to jest dla Wykonawcy wiążące, o ile 
Wykonawca nie udowodni, że skierowane zarzuty są nieprawdziwe i nie wynikają z zaniedbań 
obowiązków Wykonawcy.  

10. W przypadku, gdy Strony nie dojdą do porozumienia w zakresie zmiany osób personelu 
wykonującego przedmiot Umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy z 
winy Wykonawcy w terminie 60 dni od dnia przedstawienia propozycji zmiany członka personelu 
Wykonawcy.  

11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany osób wskazanych w ust. 1. O dokonaniu zmiany 
Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę. 

12. Czynności określone w ust. 9 - 11 nie wymagają zgody Wykonawcy, ani aneksu do Umowy. 
 

§ 7 
[PODWYKONAWCY] 

 
1. Wykonawca może realizować umowę za pośrednictwem podwykonawców. 
2. Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za działania lub uchybienia każdego Podwykonawcy,  

w tym ich przedstawicieli lub pracowników, tak jakby były to działania lub uchybienia Wykonawcy. 
3. Wykonawca zobowiązany jest do koordynacji prac realizowanych przez Podwykonawców. 
4. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego. 
5. Strony postanawiają, iż realizacja czynności wchodzących w skład przedmiotu umowy przy pomocy 

podwykonawcy bez uprzedniej zgody Zamawiającego na zawarcie umowy z tym podwykonawcą, 
stanowi naruszenie przez Wykonawcę istotnych postanowień Umowy, skutkujące uprawnieniem po 
stronie Zamawiającego do wypowiedzenia umowy. 

6. Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę projektu umowy z 
podwykonawcą, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, będzie się uważało, że Zamawiający 
wyraził zgodę na zawarcie umowy. 

7. Zamawiający nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z podwykonawcą, której treść będzie sprzeczna z 
treścią umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 

8. Zmiana podwykonawcy w okresie realizacji Umowy wymaga zgody Zamawiającego, po uprzednim 
złożeniu przez Wykonawcę pisemnego uzasadnienia proponowanej zmiany. 

 
§ 8 

[UBEZPIECZENIE]  
 

1. Wykonawca zobowiązany (w zakresie części 1 oraz w zakresie części 2) jest do posiadania przez cały 
okres realizacji przedmiotu umowy opłaconej polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w 
zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z realizacją przedmiotu Umowy, na kwotę 
nie niższą niż 300.000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych), w tym limit dla jednego zdarzenia 
(wypadku) nie mniejszy niż 300.000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych). 
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2. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania ciągłości wymaganego ubezpieczenia o którym mowa w 
ust. 1.  

3. Jeżeli umowa ubezpieczenia została zawarta na okres krótszy niż wymagany na podstawie ust. 1, 
Wykonawca na co najmniej 7 dni przed terminem końcowym istniejącej umowy ubezpieczenia, 
przedstawi Zamawiającemu dowody ubezpieczenia na kolejny okres. Wykonawca ma obowiązek 
po każdorazowym odnowieniu polisy przedłożyć Zamawiającemu jej kserokopię, potwierdzoną 
za zgodność z oryginałem wraz z dowodem jej opłacenia, w takim terminie, aby była zachowana 
ciągłość ubezpieczenia. 

4. W przypadku nieodnowienia przez Wykonawcę w trakcie realizacji umowy polisy, o której mowa w 
ust. 1,  Zamawiający może odstąpić od umowy albo ubezpieczyć Wykonawcę na jego koszt. Koszty 
poniesione na ubezpieczenie Wykonawcy Zamawiający potrąci z wynagrodzenia wykonawcy, 
a gdyby potrącenie to nie było możliwe – z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
Odstąpienie od umowy z przyczyn, o których mowa w niniejszym ustępie, stanowi odstąpienie 
z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę.  

5. W sytuacji, gdy wskutek okoliczności, o których mowa w § 15 ust. 3 pkt 1 niniejszej umowy wystąpi 
konieczność przedłużenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest 
do przedłużenia terminu ważności wniesionej polisy OC albo, jeśli nie jest to możliwe – 
do wniesienia nowej polisy OC na okres wynikający z przedłużonego terminu realizacji umowy. 

 
§ 9 

[GWARANCJA I RĘKOJMIA] 
 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy, o którym mowa  
w §1. Okres gwarancji wynosi 36 miesięcy (stosownie do danej części zamówienia), początek licząc od 
daty końcowego odbioru przedmiotu umowy.  

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu na przedmiot umowy rękojmię, w ramach której Wykonawca 
jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za wady fizyczne i prawne.  

3. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji. Okres rękojmi biegnie od daty końcowego odbioru 
przedmiotu umowy.  

4. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień 
wynikających z gwarancji. 

5. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie rękojmi, jeżeli 
Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi. 

6. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad. 
7. Zgłoszenia istnienia wad przedmiotu Umowy, Zamawiający składa pisemnie lub faksem na adres 

Wykonawcy. Dopuszcza się za równoważny sposób zgłoszenia na adres mailowy: ............................ 
poprzedzony kontaktem telefonicznym na numer: ………………… 

8. Jeżeli usunięcie wady nie będzie – mimo dochowania najwyższej staranności ze strony Wykonawcy 
- możliwe we wskazanych terminach, Wykonawca wystąpi z wnioskiem do Zamawiającego o jego 
przedłużenie z podaniem przyczyn zmiany tego terminu. Przedłużenie terminu na usunięcie wady 
wymaga pisemnej decyzji Zamawiającego. Niezależnie od ewentualnego przedłużenia terminu  
Wykonawca w każdym wypadku dołoży najwyższej staranności aby usunąć wady w możliwie 
najkrótszym terminie.   

9. W przypadku niewywiązywania się Wykonawcy z obowiązków gwarancyjnych wynikających z 
gwarancji, określonych w niniejszej Umowie, Zamawiającemu przysługuje prawo do zastępczego 
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wykonania obowiązków nałożonych na Wykonawcę, po upływie przewidzianych w gwarancji 
terminów na koszt Wykonawcy. 

 
§10 

[PRZENIESIENIE AUTORSKICH I POKREWNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH] 
  
1. Wykonawca oświadcza, że: 

1) będzie wyłącznie uprawniony z tytułu autorskich i pokrewnych praw majątkowych do wszystkich 
utworów w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych, powstałych w wykonaniu i na potrzeby Umowy, tj. w szczególności w postaci 
wszelkich opracowań (koncepcji, opisów, projektów, rysunków, zdjęć) zwanych dalej także 
utworami); 

2) przysługujące mu autorskie prawa osobiste i majątkowe do utworów określonych  
w pkt. 1 nie będą w żaden sposób ograniczone lub obciążone prawami osób trzecich; 

3) nie udzieli żadnej osobie licencji uprawniającej do korzystania z utworów,  
o których mowa w pkt. 1; 

4) posiadał będzie wyłączne prawo do udzielania zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie 
z opracowań utworów, o których mowa w pkt. 1; 

5) zobowiązuje się zapewnić, że wykonanie postanowień określonych w niniejszym paragrafie nie 
naruszy jakichkolwiek praw osób trzecich; 

6) zapewni, aby jakakolwiek osoba fizyczna będąca twórcą utworów, o których mowa w pkt. 1, nie 
wykonywała swoich osobistych praw autorskich do utworów w złej wierze, ani w żaden inny 
sposób mogący zaszkodzić interesom Zamawiającego;  

7) dostarczone utwory będą wolne od wad fizycznych i prawnych. 
8) na żądanie Zamawiającego dostarczy pisemne zgody twórców utworów na wykonywania 

opracowań utworów, 
2. Wykonawca przenosi na Zamawiającego całość autorskich i pokrewnych praw majątkowych do 

utworów, określonych w ust. 1 pkt. 1 z momentem ich odbioru przez Zamawiającego, z prawem do 
ich wykorzystania bez ograniczeń terytorialnych i czasowych na następujących polach eksploatacji:  

1) utrwalania utworów dowolną techniką w dowolnej skali na dowolnym materiale,  
2) wprowadzania utworów do obrotu w całości lub w części w tym ich zbywania,  
3) dowolnego wykorzystania utworów, szczególnie w zakresie publicznego wyświetlania, 

wystawiania i odtwarzania, 
4) wprowadzania utworów do pamięci komputerów i innych podobnie działających urządzeń, 

a także publicznego udostępniania utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich 
dostęp w miejscu i w czasie przez Zamawiającego wybranym, 

5) udzielania licencji oraz innych podobnych praw, na wykorzystywanie utworów przez osoby 
trzecie w zakresie pól eksploatacji wymienionych w niniejszym paragrafie, 

6) zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego oraz eksploatacji nowo 
stworzonych utworów na wskazanych w niniejszym paragrafie polach eksploatacji, 

7) prawa adoptowania całego lub części utworu dla różnego rodzaju odbiorców przez nadanie 
mu różnego rodzaju form oraz utrwalania, powielania, rozpowszechniania i wprowadzania 
do obrotu tak zmienionego utworu,  

8) wykorzystywania utworów w całości lub w części i w ustalonej przez Zamawiającego formie 
do celów marketingowych, 

9) zwielokrotniania utworów dowolną techniką, 



 

 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 
 
 

 
 

42 

10) łączenia z innymi utworami, 
11) prawa adaptacji, reprodukowania oraz wprowadzania wszelkich zmian, adaptacji, 

przeróbek i modyfikacji utworów,  
12) wykorzystywania w sieciach otwartych, wewnętrznych, przekazach satelitarnych,  
13) trwałego lub czasowego zwielokrotnienia utworów w całości lub w części jakimikolwiek 

środkami i w jakiejkolwiek formie, w szczególności przez zapis elektroniczny, magnetyczny 
oraz optyczny na wszelkich nośnikach, w tym na dyskach komputerowych oraz z 
wykorzystaniem sieci www, 

14) rozpowszechniania kopii zmodyfikowanych utworów, a także ich poszczególnych 
egzemplarzy, 

15) poprawiania, modyfikowania, rozwijania i powielania całości lub dowolnych elementów 
utworów, 

16) digitalizacji utworów, 
17) użyczania, wynajmowania lub wydzierżawiania oryginalnych utworów lub ich kopii, 
18) wykorzystywania utworów w celu przygotowania dokumentacji wykonawczej lub nowej 

dokumentacji wykonawczej na potrzeby rozbudowy ekspozycji lub budowy nowej 
ekspozycji; 

19) wprowadzania utworów lub ich kopii do obrotu, 
20) archiwizowania. 

3. W celu usunięcia ewentualnych wątpliwości Strony zgodnie potwierdzają,  
iż celem umowy jest takie ukształtowanie praw Zamawiającego do utworów, aby miały one możliwie 
najszerszy wymiar. Oznacza to w szczególności, że wszelkie korzystanie z utworu przez 
Zamawiającego oraz przez podmioty, którym udzieli zgody na używanie utworów, będące w 
jakikolwiek sposób powiązane z szeroko rozumianą realizacją, wykonawstwem, eksploatacją, 
konserwacją, mieści się w granicach przeniesionych na Zamawiającego praw autorskich  
i pokrewnych i nie wymaga zapłaty na rzecz Wykonawcy jakiegokolwiek dodatkowego 
wynagrodzenia. 

4. Z chwilą przekazania utworów Zamawiający nabywa także własność przekazanych przez Wykonawcę 
egzemplarzy utworów, w tym nośników, na których utwory utrwalono. 

5. Wykonawca odpowiada za naruszenia dóbr osobistych lub praw autorskich osób trzecich. 
6. Wykonawca wyraża nieodwołalnie zgodę i przenosi na rzecz Zamawiającego prawo do wyrażenia 

dalszej zgody na dokonywanie dowolnych zmian, przeróbek, modyfikacji, tłumaczeń i adaptacji 
utworów na wszystkich Polach Eksploatacji wymienionych w ust. 2 ("Utwory Zależne") i korzystania 
z takich Utworów Zależnych. Strony potwierdzają, że autorskie prawa majątkowe do utworów oraz 
Utworów Zależnych będą stanowiły wyłączną własność Zamawiającego na wszystkich Polach 
Eksploatacji wymienionych w ust. 2 oraz wyrażają zgodę na to, by Zamawiający dysponował zarówno 
utworami, jak i Utworami Zależnymi i korzystał z nich wedle własnego uznania. 

7. Wykonawca na zasadzie art. 392 Kodeksu cywilnego zwalnia Zamawiającego z obowiązku 
świadczenia na rzecz osób trzecich w przypadku podniesienia wobec Zamawiającego roszczeń 
związanych z naruszeniem praw autorskich, patentu, zarejestrowanego projektu, znaku 
towarowego, nazwy handlowej lub innych praw własności intelektualnej lub przemysłowej, jeżeli 
takie roszczenie lub postępowanie ma związek z utworami. 

8. Wynagrodzenie za przeniesienie majątkowych praw autorskich i pokrewnych, prawa własności 
nośników, na których utwory zostały utrwalone, udzielenie zezwoleń i zgód, oraz wykonanie 
pozostałych zobowiązań Wykonawcy, o których mowa w niniejszym paragrafie objęte jest w całości 
Wynagrodzeniem określonym w § 5 ust. 1 Umowy. Tym samym Wykonawca wyraża zgodę na 
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rozporządzanie i korzystanie przez Zamawiającego w zakresie określonym Umową z utworów i 
Utworów Zależnych bez dodatkowego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy. 

9. W przypadku zakończenia obowiązywania umowy z jakiegokolwiek powodu, w tym, w szczególności, 
wypowiedzenia umowy przez którąkolwiek ze stron, Zamawiający zachowa wszystkie prawa nabyte 
na podstawie niniejszego paragrafu.  

10. Wykonawca zobowiązuje się w sposób nieodwołalny i trwały do niewykonywania autorskich praw 
osobistych przysługujących mu do utworów w zakresie: 

1) nienaruszalności treści i formy utworów oraz ich rzetelnego wykorzystania, 
2) decydowania o pierwszym udostępnieniu utworów publiczności, 
3) nadzoru nad sposobem korzystania z utworów. 

11. Wykonawca gwarantuje, że również twórcy utworów nie będą wykonywać praw autorskich 
osobistych o których mowa w ust. 10.  

§ 11 
[KARY UMOWNE] 

1. Strony ponoszą odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań na niżej 
opisanych zasadach, przy czym podstawą do naliczania kar umownych jest wynagrodzenie brutto, 
określone w § 5 ust. 1 niniejszej umowy (stosownie do danej części zamówienia). 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
1) w przypadku nie dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy o którym mowa w §4 

Umowy (stosownie do danej części zamówienia) – w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego 
brutto o którym mowa w §5 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki, nie więcej jednak niż 30% 
wynagrodzenia umownego brutto o którym mowa w §5 ust. 1 umowy (stosownie do danej części 
zamówienia); 

2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze (częściowym/końcowym) lub w okresie 
gwarancji lub rękojmi - w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto o którym mowa w 
§5 ust. 1 umowy (stosownie do danej części zamówienia), za każdy dzień zwłoki liczony od dnia 
wyznaczonego przez Zamawiającego jako termin do usunięcia wad (stosownie do danej części 
zamówienia); 

3) za rozwiązanie, odstąpienie lub wypowiedzenie od umowy (stosownie do danej części 
zamówienia) z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 30% wynagrodzenia 
umownego brutto o którym mowa w §5 ust. 1 umowy (stosownie do danej części zamówienia); 

4) za wykonywanie przedmiotu umowy podwykonawcami bez zgody Zamawiającego w zakresie 
części zamówienia, które nie zostały wskazane przez wykonawcę w ofercie do powierzenia 
podwykonawcom lub za wykonywanie przedmiotu umowy przez innych podwykonawców niż 
wskazani w ofercie na zasoby których Wykonawca powołał się w celu potwierdzenia spełniania 
warunków udziału w postępowaniu bez zgody Zamawiającego, w wysokości 1% wynagrodzenia 
umownego brutto o którym mowa w §5 ust. 1 umowy, za każdy taki przypadek; 

5) (stosownie do danej części zamówienia) za niedotrzymanie terminu przedłożenia przez 
Wykonawcę odpowiednio dokumentów, oświadczeń lub zaświadczeń wymaganych na 
podstawie § 13 ust. 3 Umowy, w wysokości 100,00 zł brutto  za każdy rozpoczęty dzień 
opóźnienia. Powyższa kara będzie naliczana oddzielnie za każdy dokument, oświadczenie lub 
zaświadczenie;  

6) (stosownie do danej części zamówienia) za niedopełnienie wymogu zatrudnienia na umowę o 
pracę osoby, która podczas realizacji przedmiotu umowy będzie kierowała projektem, zgodnie z 
§13 Umowy – za każdy pełny dzień w wysokości 50 zł; 
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3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania w wysokości rzeczywiście 
poniesionej szkody, niezależnie od wysokości naliczonej kary umownej. W szczególności 
Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania powstałego z tytułu utraty 
dofinansowania inwestycji z Regionalnego Programu Operacyjnego uzyskanego w ramach projektu 
„EDUKACJA DLA PRZYRODY”, Oś Priorytetowa 11: Środowisko, Działanie: 11.4 Ochrona 
Różnorodności Biologicznej, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Pomorskiego na lata 2014-2020. 

4. Kary umowne stają się wymagalne w pierwszym dniu kiedy możliwe jest ich naliczenie, a w 
przypadku kar za zwłokę z każdym dniem. 

5. Naliczoną karę umowną Zamawiający może potrącić z wynagrodzenia określonego  
w § 5 ust. 1 (stosownie do danej części zamówienia), informując o tym Wykonawcę na piśmie. 

6. W przypadku poniesienia szkody przewyższającej karę umowną Zamawiający zastrzega sobie prawo 
dochodzenia odszkodowania uzupełniającego. 

§ 12 
[ODSTĄPIENIE OD UMOWY] 

 
1. Zamawiającemu poza przypadkami określonymi w Kodeksie Cywilnym przysługuje prawo 

odstąpienia od umowy (stosownie do danej części zamówienia), w przypadku: 
1) zajęcia wierzytelności Wykonawcy wynikającej z Umowy; 
2) suma kar umownych naliczonych wobec Wykonawcy przekroczy 30% wartości wynagrodzenia 

brutto określonego w § 5 ust. 1 Umowy; 
3) nieprzestrzegania przez Wykonawcę przepisów prawa, regulacji, pozwoleń, zgód lub norm 

mających zastosowanie w związku z realizacją Umowy; 
4) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy odstąpienie od umowy 
w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 
okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego 
mu z tytułu wykonania części umowy; 

5) realizacji przedmiotu Umowy w sposób niezgodny z niniejszą Umową lub wskazaniami 
Zamawiającego. Warunkiem odstąpienia od umowy jest wezwanie Wykonawcy do zaprzestania 
naruszeń w wyznaczonym odpowiednim terminie, nie dłuższym niż 14 dni, i bezskuteczny upływ 
powyższego terminu; 

6) nie wykonywania obowiązków w zakresie zawarcia umów ubezpieczenia  
lub utrzymywania zawartych umów ubezpieczenia, lub nie przedstawiania dowodów na 
zawarcie takich umów, stosownie do zobowiązań Wykonawcy w tym zakresie wskazanych  
w § 10 Umowy; 

7) gdy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, doszło do opóźnienia z rozpoczęciem  
lub zakończeniem wykonania przedmiotu umowy tak dalece, że nie jest prawdopodobne, że 
Wykonawca zdoła ją ukończyć w terminie, o którym mowa w § 4 Umowy; 

8) gdy Wykonawca, bez zgody Zamawiającego, powierzy osobie trzeciej w jakiejkolwiek formie w 
części lub w całości realizację obowiązków lub uprawnień wynikających z Umowy. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy, o jakim mowa w ust. 1 Wykonawca może żądać wynagrodzenia 
jedynie za część umowy wykonaną do daty odstąpienia, bez prawa dochodzenia odszkodowania z 
tego tytułu. 
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3. Umowne prawo odstąpienia w przypadku zaistnienia podstaw opisanych w ust. 1 może zostać 
zrealizowane w terminie określonym w § 4 Umowy powiększonym o 6 miesięcy. 

 
§ 13 

 [WYMAGANIA ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE UMOWY  
ORAZ SANKCJĘ Z TYTUŁU NIESPEŁNIENIA TYCH WYMAGAŃ] 

 
1. Zamawiający wymaga (w zakresie części 1 oraz w zakresie części 2), aby Wykonawca lub 

Podwykonawcy zatrudniali na podstawie umowy Kierownika Projektu, który podczas realizacji 
zamówienia będzie kierował pracami związanymi z przygotowaniem projektu. 

2. Zatrudnienie, o którym mowa w ust. 1 powinno trwać przez cały okres realizacji przedmiotu umowy. 
3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym 

wezwaniu terminie (nie krótszym niż 5 dni roboczych) wykonawca przedłoży zamawiającemu 
wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osoby wykonującej wskazane w punkcie 1 
czynności w trakcie realizacji zamówienia: 
1) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę 

osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to 
powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, 
datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby 
zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk 
tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia 
oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę 
kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, 
których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem 
regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna 
zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018  r. o ochronie danych osobowych (tj. w 
szczególności6 bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega 
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu 
powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub 
podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na 
podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę 
kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, 
zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z 
przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko 
pracownika nie podlega anonimizacji. 

4. W przypadku powzięcia przez Zamawiającego informacji o naruszeniu przez Wykonawcę 
zobowiązania określonego w ust. 1, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie Państwową 
Inspekcję Pracy celem podjęcia przez nią stosownego postępowania wyjaśniającego w tej sprawie. 

                                                
6 Wyliczenie ma charakter przykładowy. Umowa o pracę może zawierać również inne dane, które podlegają anonimizacji.  
Każda umowa powinna zostać przeanalizowana przez składającego pod kątem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
o ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi być zgodny z przepisami ww. ustawy.  
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Obowiązek powyższy znajduje zastosowanie również w przypadku, gdy personel Wykonawcy 
będzie świadczył usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, a nie na podstawie umowy o pracę, 
jeżeli wykonanie tych czynności będzie polegało na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 
22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 108 z późn. zm.). 

5. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności zamawiający przewiduje sankcję 
w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej zgodnie z §13 ust. 2 pkt. 9-10 Umowy, 
a także uprawnia Zamawiającego do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy po upływie dodatkowego terminu wyznaczonego na usunięcie tych naruszeń. 

6. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez 
zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez 
wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. 

7. Zamawiający jest uprawniony do kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań dotyczących 
zatrudnienia osób, o których mowa w ust. 1. 

 
§ 14 

[ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY] 
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy (stosownie do każdej części) w 

wysokości 5% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, co stanowi kwotę ……………………… złotych, 
słownie: ……………………………00/100 w formie ……………..  

2. Część zabezpieczenia, gwarantująca należyte wykonanie przedmiotu umowy i odpowiadająca 70% 
wartości zabezpieczenia należytego wykonania zostanie zwrócona w ciągu 30 dni od daty odbioru 
końcowego przedmiotu umowy.  

3. Część zabezpieczenia, służąca do pokrywania roszczeń z tytułu rękojmi i odpowiadająca 30% 
wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócona nie późnej niż w 15 dniu 
po upływie okresu rękojmi za wady. 

4. Jeżeli wniesione zabezpieczenie nie pokryje strat z tytułu nienależytego wykonania umowy, 
Zamawiający ma prawo do obciążenia Wykonawcy kosztami rzeczywiście poniesionymi, 
pomniejszonymi o wartość zabezpieczenia. 

5. Zamawiający przed skierowaniem roszczenia do instytucji zabezpieczającej wezwie na piśmie 
Wykonawcę do spełnienia świadczenia, wyznaczając ostateczny termin. 

6. Zamawiający ma prawo zaspokoić z Zabezpieczenia wszelkie roszczenia z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania zobowiązania. 

7. Jeżeli wniesione zabezpieczenie nie pokryje strat z tytułu nienależytego wykonania umowy, 
Zamawiający ma prawo do obciążenia Wykonawcy kosztami rzeczywiście poniesionymi, 
pomniejszonymi o wartość zabezpieczenia. 

 
§ 15 

INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE 
 

1. Wykonawca zobowiązuje się w okresie obowiązywania Umowy oraz po jej wygaśnięciu lub 
rozwiązaniu, do zachowania w ścisłej tajemnicy wszelkich informacji dotyczących Zamawiającego, 
obejmujących: 
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1) dane osobowe – chronione na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. r.  
o ochronie danych osobowych; 

2) informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa – chronione na podstawie ustawy z dnia 16 
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 

3) informacje, które mogą mieć wpływ na funkcjonowanie lub stan bezpieczeństwa 
Zamawiającego. 

2. Informacje, o których mowa w ust. 1 zwane są dalej „informacjami prawnie chronionymi”. 
3. Informacje prawnie chronione mogą być udostępnione jedynie na podstawie stosownych przepisów 

prawa i tylko w zakresie niezbędnym dla należytego wykonania przedmiotu umowy. 
4. Ujawnianie informacji prawnie chronionych, niezależnie od sposobu ich ujawnienia, w celu innym 

niż należyte wykonanie umowy, jest co do zasady niedopuszczalne chyba, że Zamawiający wyrazi na 
to zgodę w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

5. Powierzone Wykonawcy dane osobowe mogą być przetwarzane wyłącznie 
w celu należytego wykonania umowy. 

6. Wykonawca przed rozpoczęciem przetwarzania informacji wskazanych w pkt 1, podpunkt 1 
podejmie środki zabezpieczające zbiór danych, o których mowa 
w ustawie z dnia 10 maja 2018 r.  o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeniach do ustawy. 

7. Wykonawca oświadcza, że posiada opisaną i wdrożoną politykę bezpieczeństwa informacji na 
dowód czego przedstawia do wglądu Zamawiającego stosowną dokumentację. 

8. Upoważniony przedstawiciel Zamawiającego ma prawo do dokonania w każdym czasie kontroli 
systemu bezpieczeństwa informacji Wykonawcy. 

9. Wykonawca jest zobowiązany do zastosowania się do zaleceń dotyczących poprawy jakości 
zabezpieczenia informacji prawnie chronionych oraz sposobu ich przetwarzania sporządzonych w 
wyniku przeprowadzonych przez Zamawiającego lub inne upoważnione na podstawie odrębnych 
przepisów instytucje kontroli. 

10. W przypadku, gdy Strona została zobowiązana do ujawnienia informacji prawnie chronionych 
w całości lub w części uprawnionemu organowi, w granicach obowiązującego prawa, Strona ta 
zobowiązana jest jedynie uprzedzić drugą Stronę o nałożonym na nią obowiązku. 

11. W razie powzięcia przez Stronę wiedzy o nieuprawnionym ujawnieniu informacji prawnie 
chronionych zobowiązana jest ona niezwłocznie powiadomić o tym fakcie drugą Stronę w celu 
umożliwienia jej podjęcia stosowanych środków zapobiegawczych.  

12. Strona ma obowiązek zapewnić ochronę informacji prawnie chronionych według najwyższych 
przewidzianych prawem standardów, w tym zapewnić ochronę systemów i sieci 
teleinformatycznych, w których są przetwarzane, przechowywane lub przekazywane informacje 
prawnie chronione drugiej Strony, a także kontrolować ochronę tych informacji. 

 
§ 16   

 
[KOMUNIKACJA POMIĘDZY STRONAMI] 

 
1. Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania się o zmianach danych kontaktowych, 

teleadresowych oraz innych istotnych zmianach, mogących mieć wpływ na prawidłowy przebieg 
realizacji umowy. 

2. Komunikacja między stronami następować będzie drogą elektroniczną (w tym  
e-mailową), telefoniczną, pisemną, pocztową lub faksem. 
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3. Strony ustalają następujące dane kontaktowe na potrzeby realizacji umowy (stosownie do danej 
części zamówienia): 

1) dane Zamawiającego:  
a) osoba do kontaktu: ………………………, 
b) adres do korespondencji pocztowej: ……………, 
c) adres do korespondencji elektronicznej: ………………….., 
d) telefon kontaktowy: ……………………., 
e) fax: ………………………………….; 

2) dane Wykonawcy: 
a) osoba do kontaktu: …………………….., 
b) adres do korespondencji pocztowej: ……………, 
c) adres do korespondencji elektronicznej: ………………….., 
d) telefon kontaktowy: ……………………., 
e) fax: …………………………………. 

§ 17   
[ZMIANA UMOWY] 

 
1. Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem 

nieważności. 
2. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych  

(t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.) jest niedopuszczalna.  
3. Strony przewidują możliwość zmiany umowy (stosownie do danej części zamówienia)  

w następujących sytuacjach: 
1) termin realizacji przedmiotu zamówienia może ulec przesunięciu w sytuacji: 

a) wystąpienia okoliczności nie leżących po stronie Wykonawcy, w szczególności: 
przedłużających się uzgodnień, konsultacji społecznych uniemożliwiających realizację 
przedmiotu umowy, zmiany przepisów prawa dotyczące planów ochrony (np. zmiana 
ustawy o ochronie przyrody czy aktów wykonawczych do tej ustawy) powodujące 
konieczność wprowadzenia zmian/dostosowania przygotowanej uprzednio dokumentacji.  

b) woli Zamawiającego udzielenia zamówień nie objętych przedmiotem umowy, których 
wykonanie będzie miało wpływ na wykonanie Umowy o zamówienie, w szczególności na 
zwiększenie jego użyteczności; 

c) niezawinionych przez Wykonawcę opóźnień Zamawiającego w przystąpieniu do dokonania 
odbioru przedmiotu umowy, czy też opóźnień w przekazaniu Wykonawcy uwag do 
złożonych opracowań; 

d) wstrzymania przez Zamawiającego lub organy administracji publicznej (w tym orzeczeniem 
sądu) prac objętych Umową, w szczególności z powodu: 
- zagrożenia życia lub zdrowia,  
- zawieszenia lub wstrzymania Zamawiającemu środków finansowych na realizację 
zamówienia przez Instytucję Zarządzającą, w tym środków w ramach dofinansowania z 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, 

e) z powodu Siły wyższej rozumianej jako pożar, powódź, huragan, eksplozję, awarie 
energetyczne, wojnę, operacje wojskowe, rozruchy, niepokoje społeczne, ograniczenia i 
zakazy wydane przez organy administracji publicznej, a także inne nadzwyczajne zjawiska 
losowe i przyrodnicze, wszystkie z nich pozostające poza kontrolą Stron, których nie można 
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było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a jeżeli możliwe były do przewidzenia nie 
można było im zapobiec. 

- Przedłużenie terminów wykonania zamówienia z przyczyn wskazanych w lit. a-e, może nastąpić 
wyłącznie o czas trwania przeszkody.  

2) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy 
przykładowo poprzez wprowadzenie zmian w zakresie wystawiania faktur częściowych na 
skutek w szczególności zmiany decyzji o przyznaniu dofinansowania dla projektu „Edukacja dla 
przyrody” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 
2014-2020, wytycznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Pomorskiego na lata 2014-2020 lub pozyskania nowego dofinansowania; 

3) zmiana polegająca na: 
a) dopuszczeniu do wykonywania części zamówienia (zakresu zamówienia) podwykonawcy, 

który nie został wskazany w ofercie; 
b) dopuszczeniu do wykonywania przez podwykonawców tej części zamówienia (zakresu 

zamówienia), która nie została wskazana w ofercie do podzlecenia,  
- po wcześniejszej akceptacji przez Zamawiającego (zmiana niewymagająca sporządzania 
aneksu), 

4) zmiana osób przewidzianych do realizacji zamówienia i deklarowanych przez Wykonawcę w 
ofercie w ramach kryteriów oceny ofert; 

5) zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy, na zasoby którego Wykonawca powoływał się na 
zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków 
udziału w postępowaniu pod warunkiem że Wykonawca wykaże Zamawiającemu, iż 
proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia powyższe warunki 
udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca na za zasoby którego 
wykonawca powoływał się w trakcie prowadzonego postępowania. (zmiana niewymagająca 
sporządzania aneksu); 

6) zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany stawki podatku 
od towarów i usług VAT. W takim przypadku zmiana wysokości wynagrodzenia będzie odnosić 
się wyłącznie do części przedmiotu umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi 
Umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług 
oraz wyłącznie do części przedmiotu Umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki 
podatku od towarów i usług. W przypadku tej zmiany wartość wynagrodzenia netto nie zmieni 
się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów; W 
celu zmiany umowy każda ze stron może wystąpić do drugiej strony z wnioskiem o dokonanie 
zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierającym 
w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy 
powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana 
wysokości kosztów wykonania umowy uzasadniająca zmianę wysokości należnego 
wynagrodzenia. W terminie 21 dni od dnia przekazania wniosku, strona, która otrzymała 
wniosek, przekaże drugiej stronie informację o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz 
wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo 
informację o niezatwierdzeniu wniosku. 

7) zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany: 
a) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. 
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, i/lub 
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b) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu 
lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę. 
Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w lit. a 
i b, będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w 
odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania umowy przez 
Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość 
minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej 
lub dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym 
lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne. 
W przypadku zmiany, o której mowa w lit a), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie 
o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem 
wysokości wynagrodzeń osób wchodzących w skład zespołu Wykonawcy, do wysokości 
aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej 
stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty 
wzrostu minimalnego wynagrodzenia albo stawki godzinowej. Kwota odpowiadająca 
wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia osób 
świadczących usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, 
w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy. 
W przypadku zmiany, o której mowa w lit b), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o 
kwotę odpowiadającą zmianie kosztu ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodzenia 
osobom wchodzącym w skład zespołu Wykonawcy realizującego przedmiot umowy. Kwota 
odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części 
wynagrodzenia osób realizujących przedmiot umowy, o których mowa w zdaniu 
poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio 
związane z realizacją umowy. 
W celu zawarcia aneksu, każda ze stron może wystąpić do drugiej strony z wnioskiem o 
dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem 
zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką 
wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od której 
nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania umowy uzasadniająca zmianę 
wysokości należnego wynagrodzenia. 
W przypadku zmian, o których mowa w lit. a) i/lub b), Wykonawca do wniosku zobowiązany 
jest dołączyć dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ 
na koszty wykonania umowy, w szczególności: 
- pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) osób wchodzących w 
skład zespołu Wykonawcy realizującego przedmiot umowy, wraz z określeniem zakresu 
(części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu 
umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, 
o której mowa w lit a), lub  
- pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) osób wchodzących w 
skład zespołu Wykonawcy realizującego przedmiot umowy, wraz z kwotami składek 
uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), 
w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy oraz 
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części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa 
w lit b). 

4. Dopuszczona jest możliwość zmiany Harmonogramu prac o którym mowa w §2 ust. 15 Umowy, 
polegająca na przesunięciu rozpoczęcia lub zakończenia wykonywania poszczególnych etapów prac 
w nim wskazanych w szczególności w związku z przyczynami technicznymi, organizacyjnymi a także 
jeśli zmiana tego rodzaju wpłynie na usprawnienie procesu organizacji prac – o ile zmiana ta nie 
dotyczy ostatecznego terminu wykonania przedmiotu Umowy. Zmiana Harmonogramu prac 
wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego. (zmiana niewymagająca sporządzenia aneksu). 

5. Żadnej ze stron Umowy nie przysługuje roszczenie o zawarcie aneksu (obie strony muszą wyrazić 
zgodę się na zawarcie aneksu). Zamawiający informuje ponadto, iż jego zgoda na aneks może być 
uzależniona od uprzedniej zgody instytucji zarządzającej Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Pomorskiego jako instytucji zarządzającej środkami w ramach projektu „Edukacja dla 
przyrody”. 

6. Jeżeli strony dopuściły zmianę terminu realizacji przedmiotu umowy dopuszczalna jest także zmiana 
postanowień umowy obejmująca wydłużenie terminu ważności zabezpieczeń. Jeżeli strona trzecia, 
od której zależy przedłużenie ważności zabezpieczenia nie wydała zgody na takie przedłużenie, 
Wykonawca zobowiązany jest skorzystać z innych form zabezpieczenia.   

7. Niezależnie od powyższego, Strony dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych Umowy, a także 
zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy, w szczególności 
przyspieszających realizację, obniżających koszt ponoszony przez Zamawiającego na wykonanie, 
utrzymanie lub użytkowanie przedmiotu umowy bądź zwiększających użyteczność przedmiotu 
umowy. W takiej sytuacji, Strony wprowadzą do umowy stosowne zmiany weryfikujące redakcyjne 
dotychczasowe brzmienie umowy albo też kierując się poszanowaniem wzajemnych interesów, 
zasadą równości Stron oraz ekwiwalentności świadczeń i przede wszystkim zgodnym zamiarem 
wykonania przedmiotu umowy, określą zmiany korzystne z punktu widzenia realizacji przedmiotu 
umowy.  

8. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany Umowy następujące zmiany: 
a) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy, 
b) danych teleadresowych,  
c) danych rejestrowych, 
d) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy. 

 
 
 
 
 
 
 

§ 18 
[SĄD WŁAŚCIWY] 

W przypadku ewentualnych sporów mogących wyniknąć na tle wykonywania niniejszej umowy, sądem 
właściwym dla ich rozstrzygania będzie sąd właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego. 

 
 

 
§ 19 
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[PRAWO WŁAŚCIWE] 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, 
ustawy – Prawo Budowlane oraz ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 
 

§ 20 
[KLAUZULA SALWATORYJNA] 

 
1. W razie gdyby którekolwiek z postanowień niniejszej umowy było lub miało stać się nieważne, 

ważność całej umowy pozostaje przez to w pozostałej części nienaruszona. 
2. W takim przypadku strony umowy zastąpią nieważne postanowienie innym, niepodważalnym 

prawnie postanowieniem, które możliwie najwierniej oddaje zamierzony cel gospodarczy 
nieważnego postanowienia. Odpowiednio dotyczy to także ewentualnych luk w umowie. 

 
§ 21 

[EGZEMPLARZE UMOWY] 
 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, a dwa dla 
Zamawiającego. 
 

ZAMAWIAJACY       WYKONAWCA  
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Formularz Ofertowy 
i JEDZ stanowiący wstępne oświadczenie, że wykonawca nie 

podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w 
postępowaniu 

 
SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy 
Załącznik nr 3 – JEDZ – wstępne oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w 
postępowaniu oraz potwierdzające brak przesłanek wykluczenia z postępowania 
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Załącznik nr 2 do SIWZ 
 

FORMULARZ OFERTOWY 
 

Informacje dotyczące wykonawcy 
(Identyfikacja wykonawcy): 
 

Odpowiedź: 
(wypełnia wykonawca) 

Nazwa i adres pocztowy wykonawcy7: 

 

 

Numer NIP: 

Numer REGON:8 

[……]  

[……] 

Dane teleadresowe wykonawcy:  

Adres pocztowy: 

Telefon: 

Faks: 

Adres e-mail: 

 

 
[……] 

[……]  

[……]  

[……] 

Czy wykonawca jest małym lub średnim 
przedsiębiorstwem9? 

[   ] Tak [   ] Nie 

Dane osoby upoważnionej do reprezentowania 
wykonawcy w postępowaniu: 

Imię i nazwisko: 

Stanowisko: 

Podstawa umocowania: 

Wzór podpisu10 

 
 

[……]  

[……]  

[……] 

[……] 

Czy dokumentacja, z której wynika sposób 
reprezentacji wykonawcy (np. organ uprawniony do 
reprezentacji podmiotu) można uzyskać za pomocą 
bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych11:  
 
 
Jeżeli powyższe dane są dostępne w formie 
elektronicznej, proszę wskazać dane niezbędne do 
ich pobrania: 

 

[  ] Tak, można uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych 
baz danych: 

W przypadku wyrażenia zgody dokumenty te pobrać można pod 
adresami: 
https://prod.ceidg.gov.pl; 
https://ems.ms.gov.pl; 
 
W przypadku gdy dokumenty te dostępne są pod innymi adresami 
niż powyżej podać należy np. adres internetowy, wydający urząd lub 

                                                
7 W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich członków konsorcjum 
lub spółki cywilnej. 
8 W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie numer NIP i REGON wszystkich członków konsorcjum lub spółki  
cywilnej. 
9 Patrz rozdział X ust. 18 SIWZ. 
10 Zaleca się złożenie wzoru podpisu/parafy, którą wykonawca będzie się posługiwał podpisując ofertę w tym jej zalączniki,  

w przypadku braku pieczęci imiennej.  
11 Patrz rozdział VI ust. 5 pkt. 3 SIWZ. 
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organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji, identyfikator 
wydruku: ………………………………………………… 

 [  ] Nie 

 
Województwo Pomorskie - Pomorski Zespół Parków 
Krajobrazowych w Słupsku 
ul. Poniatowskiego 4A 
76-200 Słupsk 

 
W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego 
pn. „Świadczenie usługi w zakresie opracowania projektów planów ochrony dla dwóch parków krajobrazowych” , 
niniejszym: 
 
1. SKŁADAMY ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków 

Zamówienia. 
2. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i uznajemy się za 

związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania. 
3. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia za łączną cenę brutto: 

Część 1: ……………………………….………zł, w tym VAT w wysokości …..….%.   
Częsć 2: ……………………………….………zł, w tym VAT w wysokości …..….%.   

4. OŚWIADCZAMY, że przedmiot zamówienia zrealizujemy w terminie określonym w SIWZ. 
5. HASŁO DOSTĘPU DO JEDZ-A: ……………………………………………. 
6. UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, tj. przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert.  
7. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze wzorem umowy i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej 

oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

8. ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY sami/ ZAMIERZAMY powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących 
części zamówienia (niepotrzebne skreślić): 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
ZAMIERZAMY powierzyć wykonanie części zamówienia następującym podwykonawcom: 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
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9. OŚWIADCZAMY, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO12 
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu 
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu13. 

10. OŚWIADCZAMY, iż na potrzeby realizacji niniejszego zamówienia proponujemy osobę/osoby posiadającą/e 
doświadczenie zawodowe jak poniżej (oceniane w kryterium oceny ofert „Doświadczenie kierownika 
projektu”14):

 
Dla części 1: 
 
 

Imię i nazwisko 
Kierownika 

Projektu 

Kwalifikacje i doświadczenie Kierownika Projektu 
 

Nazwy planów/projektów planów 
ochrony  

(Wskazać z nazwy plany/projekty 
planów ochrony dla których 

Kierownik Projektu wskazany  
w kolumnie 1 kierował pracami) 

 
 

Wykształcenie 
(przyrodnicze 

geograficzne)15 

Doświadczenie w zakresie kierowania pracami 
przy sporządzaniu planów/projektów planów 

ochrony parków krajobrazowych, parków 
narodowych lub obszarów Natura 2000 
(Uzupełnić w sposób pozwalający ocenić 

doświadczenie na podstawie kryteriów oceny 
ofert) 

  
 

………………………… 
(należy wpisać 

właściwe 
wykształcenie, 

np.biolog, 
geograf, leśnik, 

itp) 
 

 
 
 

kierował pracami przy sporządzaniu 
planów/projektów planów ochrony parków 
krajobrazowych, parków narodowych lub 

obszarów Natura 2000 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                
12 rozporządzenie 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). 
13 skreślić  w przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie 
stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO 

 
14 Zgodnie z rozdziałem XIII ust. 3 SIWZ. 
15 Należy wskazać właściwe wykształcenie – zgodnie z treścią rozdziału XIII SIWZ 
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Dla części 2: 
 

Imię i nazwisko 
Kierownika 

Projektu 

Kwalifikacje i doświadczenie Kierownika Projektu 
 

Nazwy planów/projektów planów 
ochrony  

(Wskazać z nazwy plany/projekty 
planów ochrony dla których 

Kierownik Projektu wskazany  
w kolumnie 1 kierował pracami) 

 
 

 

Wykształcenie 
(przyrodnicze 

/geograficzne)16 
 

Doświadczenie w zakresie kierowania pracami 
przy sporządzaniu planów/projektów planów 

ochrony parków krajobrazowych, parków 
narodowych lub obszarów Natura 2000 
(Uzupełnić w sposób pozwalający ocenić 

doświadczenie na podstawie kryteriów oceny 
ofert) 

  
 

………………………… 
(należy wpisać 

właściwe 
wykształcenie, np. 

biolog, geograf, 
leśnik, itp) 

 
 

 
kierował pracami przy sporządzaniu 

planów/projektów planów ochrony parków 
krajobrazowych, parków narodowych lub 

obszarów Natura 2000 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
11. OŚWIADCZAMY, iż informacje i dokumenty zawarte na stronach nr od ____ do ____ - stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co wykazaliśmy w załączniku 
nr ___ do oferty i zastrzegamy, że nie mogą być one udostępniane.  

12. OFERTĘ składamy na _________ stronach. 
13. ZAŁĄCZNIKAMI do oferty, stanowiącymi jej integralną część są: 

_________ 
_________ 
_________ 

.................................. , dnia ......................      …….………......................................................... 
                                                                           (podpis osoby upoważnionej do reprezentacji) 

 
 

                                                
16 Należy wskazać właściwe wykształcenie – zgodnie z treścią rozdziału XIII SIWZ 
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Załącznik nr 3 do SIWZ 
                                                                                                                                                           

 
 
 

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ/ESPD) przygotowany wstępnie przez 
Zamawiającego dla przedmiotowego postępowania jest dostępny na stronie internetowej 

Zamawiającego w miejscu zamieszczenia niniejszej SIWZ 
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Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do 
grupy kapitałowej 

 
 

SKŁADANE PO TERMINIE SKŁADANIA OFERT 
ZGODNIE Z ROZDZIAŁEM VI UST. 4 PKT. 2 SIWZ 
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Załącznik nr 4 do SIWZ 
 

 
……………………………… 
Pieczęć Wykonawcy 

 
 
  

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 
składane na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy Pzp 

O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ 
(dla części 1) * 

 
 

 
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. 
„Świadczenie usługi w zakresie opracowania projektów planów ochrony dla dwóch parków krajobrazowych”, 
niniejszym oświadczam, co następuje:  
 
□ OŚWIADCZAM/Y, że należę/należymy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) w skład której 
wchodzą następujące podmioty*: 

 

Lp. Lista podmiotów 

1  
2  
3  

 
□ OŚWIADCZAM/Y, że nie należę/należymy do grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy  
z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.)*. 
 
□ OŚWIADCZAM/Y, że nie należę/należymy do żadnej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 
2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2018r. poz. 798 tj.)* 

 
 

.................................. , dnia ......................      …….………......................................................... 
                                                                           (podpis osoby upoważnionej do reprezentacji) 

 

 
 
 
 
 
 
 
* Należy zaznaczyć właściwą opcję. W przypadku, gdy wykonawca należy do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 
24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp, konieczne jest wymienienie w tabeli wszystkich członków tej grupy kapitałowej, oraz w razie 
konieczności przedstawienie dowodów, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji. 
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Załącznik nr 4 do SIWZ 
 

 
……………………………… 
Pieczęć Wykonawcy 

 
 
  

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 
składane na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy Pzp 

O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ 
(dla części 2) * 

 
 

 
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. 
„Świadczenie usługi w zakresie opracowania projektów planów ochrony dla dwóch parków krajobrazowych”, 
niniejszym oświadczam, co następuje:  
 
□ OŚWIADCZAM/Y, że należę/należymy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) w skład której 
wchodzą następujące podmioty*: 

 

Lp. Lista podmiotów 

1  
2  
3  

 
□ OŚWIADCZAM/Y, że nie należę/należymy do grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy  
z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.)*. 
 
□ OŚWIADCZAM/Y, że nie należę/należymy do żadnej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 
2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2018r. poz. 798 tj.)* 

 
 

.................................. , dnia ......................      …….………......................................................... 
                                                                           (podpis osoby upoważnionej do reprezentacji) 

 

 
 
 
 
 
 
 
* Należy zaznaczyć właściwą opcję. W przypadku, gdy wykonawca należy do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 
24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp, konieczne jest wymienienie w tabeli wszystkich członków tej grupy kapitałowej, oraz w razie 
konieczności przedstawienie dowodów, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji. 
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Dokumenty i oświadczenia na potwierdzenie spełnienia 
warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do 

wykluczenia 
 
 

SKŁADANE NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO PRZEZ 
WYKONAWCĘ, KTÓREGO OFERTA ZOSTANIE OCENIONA 

NAJWYŻEJ 
 

PO TERMINIE SKŁADANIA OFERT 
ZGODNIE Z ROZDZIAŁEM VI SIWZ 

 
 
 
 
 
 

 
 

Załącznik nr 5 – Oświadczenie -  Rozdział VI ust. 4 pkt 1 lit od e) do g) SIWZ 
Załącznik nr 6 - Wykaz usług – Rozdział VI ust. 2 pkt. 1 lit a) SIWZ 
Załącznik nr 7 – Wykaz osób – Rozdział VI ust. 2 pkt. 1 lit c) SIWZ 
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Załącznik nr 5 do SIWZ 
 

……………………………… 
Pieczęć Wykonawcy 

 
 

OŚWIADCZENIE 
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 
W związku z postępowaniem prowadzonym przez Województwo Pomorskie - Pomorski Zespół Parków 
Krajobrazowych w Słupsku pod nazwą „Świadczenie usługi w zakresie opracowania projektów planów 
ochrony dla dwóch parków krajobrazowych” zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 
publicznych  (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.)  niniejszym oświadczam, że: 
 

1) nie wydano wobec wykonawcy 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; 
 

2) nie orzeczono wobec wykonawcy tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się  
o zamówienia publiczne; 

 
3) wykonawca nie zalega 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 2017 r. poz. 1785). 
 
 

 
 

 
.................................. , dnia ......................      …….………......................................................... 

(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji) 
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Załącznik nr 6 do SIWZ 

 
……………………………… 
Pieczęć Wykonawcy 

 
WYKAZ WYKONANYCH USŁUG  

(dla części 1/dla części 2) 
 

 
 
** Wykonawca zobowiązany jest podać informacje w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu 

określonych w rozdziale V ust. 1 pkt. 3 SIWZ: Warunek w rozumieniu Zamawiającego spełni Wykonawca, który w okresie 
ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 
wykonał należycie: minimum dwie usługi polegające na opracowaniu planu/projektu planu ochrony dla form ochrony 
przyrody, o wartości nie mniejszej niż  100 000,00 zł brutto każda, w  tym przynajmniej jedna usługa  opracowania 
planu/projektu planu ochrony dla parku krajobrazowego lub parku narodowego. 

 
 
 
 

 .................................. , dnia ......................      …….………......................................................... 
                                                                           (podpis osoby upoważnionej do reprezentacji) 

 
 
 
 
 
 

 

Przedmiot zamówienia  
 

Wskazanie zakresu przedmiotowego** 

Wartość usługi 
brutto (PLN)  

 
 

Termin 
realizacji 

zamówienia  
 

Zamawiający 
(Inwestor) 
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Załącznik nr 7 do SIWZ 
 

……………………………… 
Pieczęć Wykonawcy 

 
WYKAZ OSÓB 

 
WYKAZ OSÓB (dotyczy 1 części zamówienia) 

 

                                                
17 Wpisać rodzaj wykształcenia (np. biolog, geograf, leśnik itp.) 
18 Wpisać rodzaj wykształcenia (np. biolog, geograf, leśnik itp.) 
19 Zaznaczyć właściwe 

Lp. Imię i 
nazwisko 

osoby 
(skierowanej 

przez 
wykonawcę do 

realizacji 
zamówienia 
publicznego) 

Funkcja w 
projekcie 

 
 

Wykształcenie / Kwalifikacje 
zawodowe 

 
 
 

Opis doświadczenia zawodowego 
(należy opisać doświadczenie  

w sposób pozwalający potwierdzić spełnianie warunku 
udziału w postępowaniu, w tym sugeruje się wskazać 

nazwę planu/projektu planu oraz część w realizacji 
których  uczestniczył)  

1.  Koordynator ds. 
flory i szaty 

roślinnej 

 
- wykształcenie wyższe 

przyrodnicze ……………………..17 
 
 

 

 

2 .  Koordynator ds. 
fauny   

 
- wykształcenie wyższe 

przyrodnicze……………………..18 
 

 

 

 
3. 

 Koordynator ds. 
zagospodarowania 

przestrzennego 

 
- wykształcenie wyższe 

kierunkowe: gospodarka 
przestrzenna/geografia/ 

urbanistyka/architektura/ 
architektura krajobrazu19 
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 .................................. , dnia ......................      …….………......................................................... 

                                                                           (podpis osoby upoważnionej do reprezentacji)  

                                                
20 Wpisać rodzaj wykształcenia lub zaznaczyć właściwe 
21 Wpisać rodzaj wykształcenia 
22 Wpisać rodzaj wykształcenia lub zaznaczyć właściwe 
23 Wpisać rodzaj wykształcenia (np. biolog, geograf, leśnik itp.) 
24 Wpisać rodzaj wykształcenia (np. biolog, geograf, leśnik itp.) 

 
4. 

 Koordynator ds. 
krajobrazów, w 

tym krajobrazów 
kulturowych 

- wykształcenie wyższe 
kierunkowe: 

 nauki przyrodnicze........../nauki 
geograficzne............../ 

kulturoznawstwo/etnografia/ 
architektura krajobrazu20 

 

 

5.  Koordynator ds. 
turystyki i edukacji 

- wykształcenie wyższe 
………………………….21, 

 

 

 
6. 

 Koordynator ds. 
geograficznych 

systemów 
informacji 

przestrzennej (GIS) 

 
- wykształcenie wyższe 

kierunkowe: 
 przyrodnicze…………../geodezja/ 

planowanie przestrzenne/ , 
architektura krajobrazu/ 

leśnictwo22 
 

 

 

7.  Specjalista ds. 
oceanologii 

 
- wykształcenie wyższe 

przyrodnicze ……………………..23 

 

 

8  Specjalista ds. 
geologii lub 

geomorfologii 

 
- wykształcenie wyższe 

przyrodnicze ……………………24, 
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WYKAZ OSÓB 
 

WYKAZ OSÓB (dotyczy 2 części zamówienia) 
 

                                                
25 Wpisać rodzaj wykształcenia (np. biolog, geograf, leśnik itp.) 
26 Wpisać rodzaj wykształcenia (np. biolog, geograf, leśnik itp.) 
27 Zaznaczyć właściwe 

Lp. Imię i 
nazwisko 

osoby 
(skierowanej 

przez 
wykonawcę do 

realizacji 
zamówienia 
publicznego) 

Funkcja w 
projekcie 

 
 

Wykształcenie / Kwalifikacje 
zawodowe 

 
 
 

Opis doświadczenia zawodowego 
(należy opisać doświadczenie  

w sposób pozwalający potwierdzić spełnianie warunku 
udziału w postępowaniu, w tym sugeruje się wskazać 

nazwę planu/projektu planu oraz część w realizacji 
których uczestniczył)  

1.  Koordynator ds. 
flory i szaty 

roślinnej 

 
- wykształcenie wyższe 

przyrodnicze ……………………..25 
 
 

 

 

2 .  Koordynator ds. 
fauny   

 
- wykształcenie wyższe 

przyrodnicze……………………..26 
 

 

 

 
3. 

 Koordynator ds. 
zagospodarowania 

przestrzennego 

 
- wykształcenie wyższe 

kierunkowe: gospodarka 
przestrzenna/geografia/urbanist
yka/architektura/ architektura  

krajobrazu27 
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 .................................. , dnia ......................      …….………......................................................... 
                                                                           (podpis osoby upoważnionej do reprezentacji) 

 

 
 
 
 
 
 

                                                
28  Wpisać rodzaj wykształcenia lub zaznaczyć właściwe 
29 Wpisać rodzaj wykształcenia 
30 Wpisać rodzaj wykształcenia lub zaznaczyć właściwe  

 
4. 

 Koordynator ds. 
krajobrazów, w 

tym krajobrazów 
kulturowych 

- wykształcenie wyższe 
kierunkowe: 

 nauki 
przyrodnicze…………../nauki 
geograficzne ………………. / 

kulturoznawstwo/etnografia/ 
architektura krajobrazu28 

 

 

5.  Koordynator ds. 
turystyki i edukacji 

- wykształcenie wyższe 
………………………….29, 

 

 

 
6. 

 Koordynator ds. 
geograficznych 

systemów 
informacji 

przestrzennej (GIS) 

 
- wykształcenie wyższe 

kierunkowe: 
 

przyrodnicze……………./geodezja/
planowanie przestrzenne/ , 

architektura krajobrazu/ 
leśnictwo30 

 

 

 

7.  Specjalista ds. 
obszarów leśnych  

- wykształcenie wyższe 
kierunkowe: leśnictwo 
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Załącznik nr 8 do SIWZ / załącznik nr 1 do umowy 
 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
(dla części 1 oraz dla części 2) 

 
 
I. Przedmiot zamówienia 
 
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie opracowania projektów planów ochrony 
dla dwóch parków krajobrazowych: 

1) Nadmorskiego Parku Krajobrazowego w skrócie (NPK) - powierzchnia 18 804 ha, w tym: 7 452 
ha części lądowej i 11 352 ha wód morskich Zatoki Puckiej.  
Obszary Natura 2000 pokrywające się z NPK: 
a) Zatoka Pucka PLB22005 

b) Zatoka Pucka i Półwysep Helski PLH220032 

c) Białogóra PLH220003 

d) Piaśnickie Łąki PLH220021 

e) Kaszubskie Klify PLH220072 

f) Widowo PLH220054 

2) Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego w skrócie (TPK) - powierzchnia 19 930 ha. Obszary Natura 
2000 pokrywające się z TPK: 

a) Biała PLH220016 

b) Pełcznica PLH220020 

c) Bezlist koło Gniewowa PLH220102 

3) Szczegółowe informacje dotyczące ww. obszarów Natura 2000 znajdują się w załączniku nr 1a i 
1b opisu przedmiotu zamówienia 

II. Zakres prac 

1. Zakres prac koniecznych do realizacji zamówienia określają: 
1) ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody; art. 19, 20 (t.j. Dz.U. 2016 r. poz. 
2134 z późn. zm.); 
2) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 maja 2005 roku; określającego tryb 
sporządzania projektu planu ochrony, zakres prac na potrzeby sporządzenia projektu, tryb 
dokonywania zmian w planie, zakres i sposoby ochrony zasobów, tworów i składników przyrody; 
rozdz. 2, 4 i 7  (Dz.U. Nr 94 poz. 794) 
3) zapisy części III opisu przedmiotu zamówienia 

. 
2. Tryb realizacji przedmiotu zamówienia obejmuje: 

1) przystąpienie do sporządzenia projektów planów;  
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2) wykonanie prac na potrzeby sporządzenia projektów planów 
3) przeprowadzenie konsultacji, uzyskanie opinii i dokonanie uzgodnień projektu planu. 
4) opracowanie projektów uchwał Sejmiku Województwa Pomorskiego wraz z uzasadnieniem i 

załącznikami 
 
3. Zamówienie należy wykonać z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących przepisów prawnych oraz 
dotychczasowych opracowań, wyników badań i prac inwentaryzacyjnych, przeprowadzonych na 
obszarze objętym opracowaniem, w szczególności : 
 

1) Uchwała nr 142/VII/11 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie 
Nadmorskiego Parku Krajobrazowego (Dz. U. W. Pom.  z  02.06.2011 r. poz.  1457)  

2) Uchwała  nr 444/XLII/17 Sejmik Województwa Pomorskiego  z dnia 21 grudnia 2017 r. o zmianie 
uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie Nadmorskiego Parku Krajobrazowego 
(Dz. U. W. Pom.  z 17.01.2018 r. poz.  202) 

3)  Uchwała nr 143/VII/11 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 27 kwietnia 2011r. w 
sprawie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego (Dz. U. W. Pom.  z  02.06.2011 r. poz.  1458) 

4) Uchwała  nr 263/XXIV/16 Sejmik Województwa Pomorskiego  z dnia 25 lipca 2016 r. o zmianie 
uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego 
poz. (Dz. U. W. Pom.  z 16.08.2016r. poz. 2946) 

5) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku  o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1416 z późn. 
zm.); 

6) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 maja 2005 roku w sprawie sporządzania projektu 
planu ochrony dla parku narodowego, rezerwatu przyrody i parku krajobrazowego, 
dokonywania zmian w tym planie oraz ochrony zasobów, tworów i składników przyrody (Dz. U. 
z 2005 r. nr 94, poz. 794); 

7) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2010 roku w sprawie sporządzania 
projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 (Dz. U. z 2010 r. nr 34, poz. 186 z 
późn. zm.); 

8) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 roku w sprawie ochrony 
gatunkowej roślin (Dz. U. z 2014 r. poz. 1409); 

9) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 roku w sprawie ochrony 
gatunkowej grzybów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1408);  

10) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie ochrony 
gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2016 r. poz. 2183) 

11) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 roku w sprawie siedlisk 
przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty,  
a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary 
Natura 2000 (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1713); 

12) Ustawa z dnia 28 września 1991 roku o lasach (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 788); 
13) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 799); 
14) Ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. 
Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.); 

15) Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. 
z 2017 r. poz. 1073); 
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16) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.); 
17) Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 z późn. zm.);  
18) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 roku w sprawie państwowego 

systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1247); 
19) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r. w sprawie centralnego rejestru 

form ochrony przyrody (Dz. U. z 2012 r. poz. 1080); 
20) Umowy międzynarodowe, a także zobowiązania wynikające z prowadzenia Wspólnej Polityki 

Rolnej 
 
III. Szczegółowy zakres prac 
 
1. Zebranie materiałów niepublikowanych i opracowań publikowanych przydatnych do sporządzenia 
projektu planu oraz ich analizę obejmującą zwięzłe streszczenie istotnych dla obszaru informacji 
zawartych w poszczególnych pozycjach bibliograficznych. Szczegółowe zestawienie materiałów 
pomocnych do sporządzenia projektu planu ochrony znajduje się w załączniku nr 2a i 2b opisu 
przedmiotu zamówienia. Zamawiający udostępni wykonawcy materiały i opracowania, które są w jego 
posiadaniu. 
 
2. Wyszczególnienie wód, z podaniem ich właścicieli i zarządców, kategorii wód, przynależności do 
dorzecza i regionu wodnego oraz ustaleń planów gospodarowania wodami z mapą sieci hydrograficznej 
i granic zlewni. 
 
3. Inwentaryzacja zasobów, tworów i składników przyrody, walorów krajobrazowych oraz wartości 
kulturowych z ich charakterystyką, oceną stanu i prognozą przyszłych zmian – w zakresie niezbędnym 
do zaplanowania ochrony, zgodnie z §15 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 maja 2005 roku 
w sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla parku narodowego, rezerwatu przyrody i parku 
krajobrazowego, dokonywania zmian w tym planie oraz ochrony zasobów, tworów i składników 
przyrody (Dz. U. z 2005 r. nr 94, poz. 794). 
  
4. Dokonanie ustaleń niezbędnych do identyfikacji i oceny istniejących i potencjalnych zagrożeń 
wewnętrznych i zewnętrznych w odniesieniu do różnorodności biologicznej, krajobrazu oraz wartości 
kulturowych, zgodnie z §16 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 maja 2005 roku w sprawie 
sporządzania projektu planu ochrony dla parku narodowego, rezerwatu przyrody i parku 
krajobrazowego, dokonywania zmian w tym planie oraz ochrony zasobów, tworów i składników 
przyrody (Dz. U. z 2005 r. nr 94, poz. 794). 
 
5. Wykonanie ekspertyz w zakresie niezbędnym do zaplanowania ochrony. 
 
6. Charakterystyka i ocena uwarunkowań społecznych i gospodarczych ochrony parków krajobrazowych, 
w szczególności w zakresie dotychczas prowadzonej na terenie parku działalności gospodarczej i polityki 
przestrzennej oraz turystyki i rekreacji. 
 
7. Charakterystyka i ocena stanu zagospodarowania przestrzennego w zakresie elementów 
zagospodarowania przestrzennego wpływających lub mogących wpływać na zasoby, twory i składniki 
przyrody, walory krajobrazowe oraz wartości kulturowe chronione w parku krajobrazowym. 
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8. Wskazanie istniejących i projektowanych form ochrony przyrody wymienionych w art. 6 ustawy z dnia 
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, form ochrony zabytków wprowadzonych na podstawie art. 7 
ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, lasów ochronnych 
wyznaczanych na podstawie ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach oraz obszarów wyznaczanych na 
podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne. 
 
9. Analiza skuteczności dotychczasowych sposobów ochrony, w tym rozpoznanie dotychczasowych 
zmian zasobów, tworów i składników przyrody, walorów krajobrazowych i wartości kulturowych oraz 
przyczyn tych zmian, ze szczególnym uwzględnieniem rezultatów przeprowadzonych działań 
ochronnych. 
 
10. Opracowanie koncepcji ochrony zasobów, tworów i składników przyrody oraz wartości kulturowych, 
a także eliminacji lub ograniczania istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych, 
w tym w szczególności: 
 

1) określenie strategicznych celów ochrony parku krajobrazowego, 
2) określenie zasad i kierunków prowadzenia gospodarki rolnej, leśnej i rybackie oraz 

zagospodarowania przestrzennego; umożliwiających realizację celów Parku 
3) określenie sposobów korzystania z wskazanych obszarów parku udostępnionych do celów 

naukowych; edukacyjnych; turystycznych; rekreacyjnych, amatorskiego połowu ryb i innych 
form gospodarowania oraz określenie sposobów korzystania z tych gruntów 

4) określenie działań edukacyjnych; które mogą być prowadzone w oparciu o wartości przyrodnicze 
i kulturowe Parku 

5) określenie potrzeb uzupełniania form ochrony pożądanych z punktu widzenia realizacji celów 
Parku 

6) określenie zakresu prac związanych z ochroną przyrody i kształtowania krajobrazu; w tym: 
priorytetów tych prac; obszarów realizacji działań ochronnych; celów ochrony przyrody oraz 
przyrodniczych; społecznych i gospodarczych uwarunkowań ich realizacji, 

7) zaplanowanie zasad monitoringu skuteczności ochrony. 
 
11. Wskazanie  zadań ochronnych z podaniem ich rodzaju, zakresu i lokalizacji. 
 
12. Ocenę przewidywanych skutków wprowadzenia planu, w tym oszacowanie kosztów jego realizacji. 
 
13. Ustalenia do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego województw oraz planów zagospodarowania 
przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej, 
zgodnie z §17 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 maja 2005 roku w sprawie sporządzania 
projektu planu ochrony dla parku narodowego, rezerwatu przyrody i parku krajobrazowego, 
dokonywania zmian w tym planie oraz ochrony zasobów, tworów i składników przyrody (Dz. U. z 2005 
r. nr 94, poz. 794); 
 
14. Opracowanie map tematycznych w formie cyfrowej, spełniających wymogi określone w § 18 
cytowanego wyżej rozporządzenia w sprawie sporządzania projektu planu ochrony. Mapy tematyczne w 
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formie papierowej należy sporządzić w uzgodnieniu z Zamawiającym w skali  1:10 000, a mapy 
przeglądowe w skali 1:25 000., zawierające m. in. następujące warstwy: 

1) sieć hydrograficzna i granice zlewni; 
2) istniejące siedliska przyrodnicze wymagające ochrony; 
3) siedliska i stanowiska gatunków roślin, zwierząt lub grzybów dziko występujących                                                                                 
objętych ochroną gatunkową oraz zagrożonych wyginięciem lub rzadko występujących; 
4) występujące typy ekosystemów; 
5) ocenę walorów krajobrazowych i wartości kulturowych; 
6) istniejące korytarze ekologiczne; 
7) występujące zagrożenia wewnętrzne i zewnętrzne oraz zaplanowane sposoby ich eliminacji lub 
ograniczenia 
8) istniejące tereny i obiekty zagospodarowania turystycznego, rekreacyjnego i edukacyjnego; 
9) istniejące formy ochrony przyrody 
10) grunty przeznaczone do zalesienia oraz nowe zadrzewienia i zalesienia 
11)  grunty, które nie powinny być zalesione 
12) obszary, które powinny być chronione przed zabudową i lokalizacją elementów niekorzystnie 
wpływających na krajobraz 
13) projektowane działania ochronne. 

 
14.1. Integralną częścią dokumentacji planu ochrony będzie baza danych przestrzennych wykonana w 
oprogramowaniu GIS, zawierająca dane geometryczne uzupełnione o kompletną informacją atrybutową 
oraz metadane w oparciu o wyniki badań, inwentaryzacji i opracowań poszczególnych prac 
realizowanych w ramach zamówienia, dane powinny być zgromadzone i opracowane według najnowszej 
dostępnej wersji Standardu danych GIS w ochronie przyrody. 
 
14.2  W wersji cyfrowej, poza warstwami przedstawionymi na mapach tematycznych  należy zamieścić 
podkłady rastrowe, w zależności od tytułu mapy i potrzeb wynikających z dalszego jej wykorzystania tj.: 
ortofotomapa, mapa topograficzna, leśna mapa numeryczna, mapa ewidencji gruntów. 
  
15.  Opracowanie wyników audytu krajobrazowego o którym mowa w art. 38a ustawy z dnia 27 marca 
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w szczególności: określenie granic stref 
ochrony krajobrazów stanowiących w m.in przedpola ekspozycji, osie widokowe, punkty widokowe oraz 
obszary zabudowane wyróżniające się lokalną formą architektoniczną, wyznaczonych w obrębie 
krajobrazów priorytetowych, zidentyfikowanych w ramach audytu krajobrazowego (opracowanie ww. 
wyników uzależnione jest od kwestii czy na dzień odbioru końcowego prac przyjęty zostanie przez sejmik 
województwa pomorskiego tzw. audyt  krajobrazowy) 
 
15.1. Określenie zakazów w granicach stref ochrony krajobrazów wyznaczonych w obrębie krajobrazów 
priorytetowych, zidentyfikowanych w audycie krajobrazowym zgodnie z §17 ust. 1a ustawy z dnia 16 
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 2134, ze zm.) (określenie ww. zakazów 
uzależnione jest od kwestii czy na dzień odbioru końcowego prac przyjęty zostanie przez  sejmik 
województwa pomorskiego tzw. audyt krajobrazowy) 
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15.2 Wskazanie i scharakteryzowanie typy krajobrazów, w postaci wydzielonych jednostek 
przestrzennych, o unikatowych walorach krajobrazowych – najwyższych w skali parku wraz z 
elementami decydującymi o zachowaniu ich specyfiki (w tym walorów przyrodniczych, kulturowych, 
estetyczno-widokowych).  
Dla obszarów tych należy wskazać  wydzielone wewnętrznie fragmenty (strefy) o szczególnych, 
wybitnych walorach, wymagające zachowania istniejących elementów krajobrazotwórczych – jak: 
przedpola ekspozycji, osie widokowe, panoramy widokowe, punkty widokowe, dominanty krajobrazowe 
(naturalne i antropogeniczne) oraz tereny wyróżniające się lokalną formą architektoniczną 
zlokalizowanych tam obiektów. Kryteria wyznaczenia takich krajobrazów winny być samodzielnie 
określone przez wykonawcę, w oparciu o unikatowość (niepowtarzalność) danego krajobrazu oraz 
zachowane cechy naturalności i ładu przestrzennego – w odniesieniu do obszaru danego PK. Wskazane 
krajobrazy i wydzielone w nich fragmenty (strefy) należy uznać za najistotniejsze dla zachowania 
walorów krajobrazowych chronionego obszaru. Dla wyróżnionych tak jednostek przestrzennych 
(fragmentów/stref) należy scharakteryzować indywidualnie warunki ich ochrony oraz wskazać istniejące 
i potencjalne zagrożenia. 
(wskazanie i scharakteryzowanie typów krajobrazów zgodnie z powyższym opisem wymagane będzie w 
przypadku braku przyjęcia przez sejmik województwa pomorskiego na dn. odbioru końcowego prac tzw. 
audytu krajobrazowego) 
 
 
15.3 Wykaz obiektów o istotnym znaczeniu historycznym i kulturowym 
 
 
16. Opracowanie zakresu planu zadań ochronnych obszaru Natura 2000 w części pokrywającej się z 
parkiem krajobrazowym , zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. 
U. z 2016 r., poz. 2134, ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2010 r. w 
sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru natura 2000 (wykonanie ww. 
opracowania uzależnione jest od kwestii czy na dn. odbioru końcowego prac ustanowione zostaną 
wszystkie PZO lub PO obszarów Natura 2000 pokrywające w części z parkiem krajobrazowym) 
 
17. Opisanie granic parku krajobrazowego i otuliny zgodnie z § 2 ust.1  pkt. 6 i 7 oraz § 3 Rozporządzenia 
Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r. w sprawie centralnego rejestru form ochrony przyrody 
(Dz. U. z 2012 r. poz. 1080) oraz wytycznymi zawartymi w Rekomendacjach Generalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska w sprawie redagowania uchwał sejmików województw dotyczących parków 
krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu oraz uchwał gmin dotyczących pomników przyrody, 
stanowisk dokumentacyjnych, użytków ekologicznych oraz zespołów przyrodniczo-krajobrazowych, 
Warszawa, 2018.  
 
17.1 Opisanie granicy parku krajobrazowego oraz otuliny za pomocą współrzędnych X,Y punktów jej 
załamania, w układzie płaskich prostokątnych PL-1992. Współrzędne powinny być podane z 
dokładnością do jednego cm w terenie (tj. dwóch miejsc po przecinku) 
 
17.2 Wykonawca przedstawi projekt korekty granicy parku wraz z uzasadnieniem, załącznikiem 
mapowym w wersji cyfrowej i papierowej, jeśli zmiana ta będzie zasadna i wynikać będzie z opracowanej 
koncepcji  ochrony przyrody parku. 
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17.3 Wykonawca przekaże opis wektorowy granic shapefile, który musi zawierać minimum następujące 
pliki: *.dbf, *.shp, *.shx jak również informację o odwzorowaniu (plik *.prj), 
 
18. Weryfikacja obowiązujących zakazów na terenie parku wynikających z aktualnych uchwał sejmiku 
województwa pomorskiego. Analiza ich zasadności wobec opracowanej koncepcji ochrony, a w 
szczególności: wyznaczenie na obszarze parku stref obwiązujących zakazów oraz odstępstw. 
 
19. Przeprowadzenie procesu konsultacji społecznych, m.in: organizacja warsztatów dla interesariuszy 
mających na celu zapoznanie z założeniami do realizacji projektów planów ochrony oraz istniejącymi 
opracowaniami przyrodniczymi przydatnymi w realizacji zamówienia oraz wynikami prac,  zbieranie 
wniosków i uwag dotyczących przebiegu prac. Szczegółowy zakres konsultacji społecznych znajduje się 
w  Części V opisu przedmiotu zamówienia. 
 
20. Opracowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie ustanowienia planu 
ochrony  wraz z załącznikami mapowymi w formie wydruku kolorowego oraz w postaci elektronicznej 
umożliwiającej publikację w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, zgodnie z wymogami 
formalnymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Do projektu uchwały należy 
dołączyć także raport z konsultacji społecznych. 
 
21. Przeprowadzenie procedury związanej z zaopiniowaniem i uzgodnieniem projektu planu ochrony 
zgodnie z art. 19, ust. 6b i ust. 6c ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2016 
r., poz. 2134, ze zm.) lub z innymi aktualnymi na dzień odbioru aktami prawnymi dotyczącymi 
przedmiotu zamówienia - naniesienie uzgodnionych z zamawiającym poprawek wynikających z 
dokonanych uzgodnień i opinii. 
 
22. Opracowanie wyników poszczególnych etapów prac  w formie opisów szczegółowych, zestawień, 
analiz, map tematycznych z bazami danych  należy przekazać Zamawiającemu w 1 egzemplarzu, 
wykonanych w sposób gwarantujący ich trwałość. Egzemplarz opracowania powinien zawierać: 

1) wydrukowany tekst; 
2) zestaw map — wydruk kolorowy; 
3) dokumentację fotograficzną — zdjęcia zapisane w formacie JPG i PDF; 
4) płyty DVD — zawierające kompletne materiały tekstowe w formacie WORD, mapy 
formacie PDF i  wektorowe w formacie shapefile (który musi zawierać minimum następujące 
pliki: *.dbf, *.shp, *.shx oraz *.prj). 

23. Wykonawca podczas realizacji zamówienia powinien dysponować co najmniej następującym 
zespołem osób: 
Osoby skierowane do realizacji zamówienia: 
 Dla części 1:  
 

a) Kierownik Projektu 
b) Koordynator ds. flory i szaty roślinnej  
c) Koordynator ds. fauny 
d) Koordynator ds. zagospodarowania przestrzennego  
e) Koordynator ds. krajobrazów  
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f) Koordynator ds. turystyki i edukacji  
g) Koordynator ds. geograficznych systemów informacji przestrzennej (GIS)  
h) Specjalista ds. oceanologii 
i) Specjalista ds. geologii lub geomorfologii  
 
Dla części 2:  

 
a) Kierownik Projektu 
b) Koordynator ds. flory i szaty roślinnej  
c) Koordynator ds. fauny   
d) Koordynator ds. zagospodarowania przestrzennego 
e) Koordynator ds. krajobrazów  
f) Koordynator ds. turystyki i edukacji  
g) Koordynator ds. geograficznych systemów informacji przestrzennej (GIS)  
h) Specjalista ds. obszarów leśnych  

 
IV. Termin realizacji zamówienia 
1. Całość zamówienia należy wykonać w terminie do 30.09.2021 r. 
2. Zamawiający dopuszcza częściowe rozliczanie prac zgodnie ze szczegółowym harmonogramem 
prac ustalonym po podpisaniu umowy, w oparciu o przedstawione wyniki poszczególnych etapów. 
 
 
V. Założenia dotyczące prowadzenia konsultacji społecznych 
1. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie w szczególności przeprowadzenie określonych w 
warsztatów, konsultacji, spotkań wszystkich grup interesariuszy w celu zapewnienia udziału 
społeczeństwa w tworzeniu projektów planów ochrony, a następnie analiza i wykorzystanie, w 
uzgodnieniu z dyrektorem Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych, zgłoszonych uwag i wniosków; 
Wykonawca zapewni możliwość udziału społeczeństwa, na zasadach i w trybie określonym w ustawie z 
dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. 2016 poz. 
353). 

Wykonawca zorganizuje spotkania informacyjne z  właściwymi terytorialnie radami gmin, w 
ramach których Wykonawca przedstawi najważniejsze ustalenia zawarte w projekcie planów ochrony 
parków krajobrazowych, w tym zgłosi ustalenia do studiów uwarunkowań i planów zagospodarowania 
przestrzennego, będzie wyjaśniał niejasności, odpowiadał na pytania zainteresowanych. Terminy 
spotkań Wykonawca uzgodni z Zamawiającym.  

Ponadto po stronie Wykonawcy będzie wydanie  broszury informacyjnej przedstawiającej krótką 
charakterystykę parku i problematykę procesu tworzenia planu ochrony.  

Wykonawca sporządzi raport z przebiegu konsultacji społecznych i dołączy go do projektu 
uchwał sejmiku województwa pomorskiego w sprawie planów ochrony parku krajobrazowego. 
2. Zamawiający na swojej stronie internetowej planuje zakładkę dedykowaną planom ochrony, w 
której zostanie umieszczony m.in. formularz uczestnika konsultacji społecznych oraz dedykowany adres 
poczty elektronicznej. Zamawiający każdorazowo będzie przekazywał Wykonawcy otrzymane 
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formularze, natomiast Wykonawca będzie miał obowiązek odnieść się do otrzymanych także drogą 
elektroniczną wniosków i uwag na poszczególnych etapach procesu konsultacji społecznych. 
3. Metodologia prowadzenia konsultacji społecznych. 

1) Ogólne zasady: 
a) warsztaty powinny być organizowane w obszarze, którego dotyczą lub w jego pobliżu,  
b) wszystkie ważne grupy interesariuszy powinny mieć możliwość uczestniczenia w procesie 

konsultacji społecznych, 
c) należy starać się, by w całym cyklu uczestniczyły te same osoby, w tym by zaangażowane 

instytucje nie zmieniały osób je reprezentujących, 
d) konieczne jest zapewnienie udziału ekspertów przygotowanych do odpowiedzi na pytania i 

do wyjaśniania wątpliwości; żadne pytania uczestników nie mogą pozostać bez odpowiedzi, 
e) wykonawca planu zobowiązany jest do zapewnienia udziału doświadczonego mediatora we 

wszystkich spotkaniach warsztatowych. Wymagania wobec mediatora: osoba posiadająca 
wiedzę i doświadczenie z zakresu mediacji, umiejętność prowadzenia spotkań dużych grup, 
dyskusji i rozstrzygania sporów oraz sytuacji konfliktowych. Przed zatrudnieniem 
kandydaturę mediatora należy przedstawić Zamawiającemu do akceptacji. Zaleca się aby 
jeden mediator prowadził wszystkie warsztaty 

f) należy wyraźnie przedstawić, co nie jest negocjowane, a co może być przedmiotem pracy, 
zmian i uzgodnień, 

g) tempo pracy (w tym rzeczywista liczba spotkań, jakie będą potrzebne) musi być elastycznie 
dostosowywane do możliwości uczestników i do rzeczywistego postępu procesu, 

h) każdą informację i każdą roboczą wersję tekstu należy na każde życzenie udostępniać 
każdemu zainteresowanemu, 

i) co najmniej miesiąc przed zbliżającym się terminem warsztatów wykonawca przygotuje treść 
zawiadomień o spotkaniu i poinformuje interesariuszy 

j) materiały do dyskusji powinny być w miarę możliwości przekazane przed spotkaniem, z 
odpowiednim wyprzedzeniem; 

k) wykonawca będzie sporządzał protokół z każdego spotkania z interesariuszami 
l) wykonawca jest odpowiedzialny za sporządzanie listy obecności na poszczególnych 

spotkaniach 
 
2) Wykonawca w terminie dwóch miesięcy od podpisania umowy podaje do publicznej 
wiadomości informację o przystąpieniu do opracowywania projektu planu ochrony parku 
krajobrazowego i możliwości składania do niego wniosków i uwag oraz publikuje w Internecie 
opis założeń do jego opracowania. Podanie do publicznej wiadomości obejmuje: 
a) udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej sprawującego nadzór nad 

obszarem oraz stronie internetowej Zamawiającego w wyznaczonej zakładce poświęconej 
realizacji projektów planów ochrony, ogłoszenie w sposób zwyczajowo przyjęty, w siedzibie 
Beneficjenta, 

b) ogłoszenie w prasie lokalnej, 
c) obwieszczenie w sposób zwyczajowo przyjęty, w siedzibach gmin leżących w granicach parku 

krajobrazowego, 
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d) zawiadomienie i zaproszenie do udziału w pracach dostępnymi środkami komunikacji 
(pisemnie, pocztą elektroniczną, telefonicznie,) wszystkich znanych sobie interesariuszy. 

3) Obligatoryjne jest zaproszenie osób i podmiotów, których działalność może mieć 
znaczący wpływ na cele ochrony parków krajobrazowych. Do tej grupy należy zaliczyć: 

a) gminy, 
b) starostwa powiatowe, 
c) marszałka województwa i geologa wojewódzkiego, 
d) nadleśnictwa, 
e) organ sprawujący nadzór nad lasami niepaństwowymi, 
f) zarządców wód, 
g) użytkowników rybackich obwodów rybackich, użytkowników stawów rybnych, 
h) lokalny i regionalny organ Polskiego Związku Wędkarskiego, 
i) lokalne koło Polskiego Związku Łowieckiego, 
j) lokalną grupę działania, 
k) lokalne organizacje działające na rzecz rozwoju turystyki, ochrony środowiska, ochrony 
wartości przyrodniczych i kulturowych itp., 
l) rolników, właścicieli lasów niepaństwowych, wspólnoty gruntowe, 

m) osoby cieszące się autorytetem „liderów lokalnych", także nieformalnym, 
n) inne znaczące podmioty i osoby, specyficznie dla obszaru. 
Podmioty i osoby wymienione wyżej należy, niezależnie od ogłoszenia publicznego, 
indywidualnie zawiadomić o sporządzaniu planu i zaprosić do udziału w procesie, w tym w 
szczególności w organizowanych spotkaniach. W celu dotarcia do wszystkich zainteresowanych 
należy zastosować przyjęte lokalnie, skuteczne środki rozpowszechnienia informacji.  
 
Wszystkie uwagi i wnioski muszą być starannie rozważone. Uwzględnia się je w zestawieniu 
uwag i wniosków, jakie jest sporządzane w ramach postępowania z udziałem społeczeństwa, 
opisując w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione. W 
przypadku nie uwzględnienia uwag i wniosków należy starannie opisać i uargumentować 
przyczyny dla jakich nie zostały uwzględnione. 
4) Jako podstawowy model konsultacji należy przyjąć organizację, w toku prac nad planem, 
cyklu spotkań dyskusyjnych, na które zaprasza kluczowe grupy interesu. Należy zorganizować 
minimum 3 warsztaty dla danego parku krajobrazowego: 
a) pierwsze spotkanie powinno: 

-  mieć charakter informacyjny i odbyć się w etapie I na początku procesu prac nad 
planami ochrony, 
- wyjaśnić cel sporządzenia planów ochrony, wyjaśnić co jest „nienegocjowalne" a co 
będzie przedmiotem dyskusji, 
- umożliwić uzyskanie wspólnej wiedzy na temat konkretnych interesów i planów 
zaproszonych stron, 
- umożliwić podsumowanie dotychczasowego stanu rozpoznania obszaru — ustalić i 
zebrać, co wiadomo o obszarze (z wykorzystaniem materiałów interesariuszy), ustalić 
jaka wiedza wymaga uzupełnienia, 
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- dać możliwość złożenia pierwszych wniosków, postulatów i propozycji do rozważenia 
w trakcie prac nad planami ochrony, 

b) drugie spotkanie powinno: 
- odbyć się po uzupełnieniu wiedzy (po pracach terenowych przeprowadzonych w 
zakresie przewidzianym w procesie planowania), 
- umożliwić przedyskutowanie wizji optymalnego funkcjonowania parku         
krajobrazowego i określenie listy celów do osiągnięcia,  
- ustalić, co z tej wizji jest osiągalne w okresie realizacji planu ochrony — ustalić 

mierzalne lub przynajmniej weryfikowalne cele do osiągnięcia w tym zakresie, 
-  ustalić jak najpełniejszą listę zagrożeń dla osiągnięcia tych celów, 
-  ustalić działania, które należy przeprowadzić, aby te cele osiągnąć, 
-  ustalić niezbędny system i sposoby monitoringu, 
- ustalić, co należy zrobić, aby móc lepiej zaplanować ochronę w kolejnym podejściu 

planistycznym, 
- dać możliwość złożenia kolejnych wniosków, postulatów i propozycji do rozważenia w 
trakcie dalszych prac nad planami ochrony, 

c) trzecie spotkanie powinno: 
- być poświęcone omówieniu i przedyskutowaniu wypracowanej koncepcji ochrony i 
zarządzania parkiem krajobrazowym, 

- dać możliwość złożenia kolejnych wniosków, postulatów i propozycji do rozważenia 
w trakcie dalszych prac nad planem ochrony, 

 
3.  Wykonawca w sposób kompleksowy przygotuje broszurę informacyjną przedstawiającą, procedurę i 
tryb sporządzenia projektu planu ochrony parku, winną zawierać w szczególności: 
 

1) zwięzłą charakterystykę  parku krajobrazowego 
2) informację czym jest plan ochrony, na jakiej podstawie prawnej jest sporządzany, w jaki sposób 

będzie procedowany, jakie będzie wywoływał skutki 
3) rozpisany model zaplanowanych konsultacji społecznych w ramach tworzenia planu ochrony 
4) opracowanie graficzne w postaci map m.in. granic parku na tle podziału administracyjnego oraz 

zdjęć ukazujących walory parku 
5) informacje i oznakowania o współfinansowaniu projektu  ze środków unijnych   

 
3.1  Specyfikacja techniczna broszury: 

1) wymiary 21 x 21 cm 
2) liczba stron min. 12 + okładka 
3) kolor CMYK 4+4 
4) nakład 200 egzemplarzy 
5) materiał środek: kreda błyszcząca 150 g/m2, okładka: kreda błyszcząca 300 g/m2. 
6) oprawa  broszurowa, 2 zszywki po lewym boku, nadrukowana informacja teleadresowo-

informacyjną na okładce tylnej – wizytówka 
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3.2 Brosza informacyjna winna być przygotowana i dostarczona do podmiotów i osób  interesu 
minimum miesiąc przed pierwszym warsztatem. 
 
3.3  Treść oraz oprawa graficzna broszury powinna być uzgodniona z Zamawiającym. 
 
4. Wykonawca będzie przygotowywał treść informacji o przebiegu prac nad planami ochrony na stronę 
WWW (zakładka na stronie internetowej Zamawiającego). Aktualizacji informacji o przebiegu prac nad 
planami dokonać należy co pół roku i na wezwanie Zamawiającego. 
 
5. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić miejsce, w którym zorganizowane będą   warsztaty. Miejsce 
warsztatów musi znajdować się na terenie lub w pobliżu obszaru parku krajobrazowego, który ma być 
przedmiotem dyskusji. Miejsce warsztatów powinno być położone na terenie z łatwym dojazdem 
środkami komunikacji publicznej. Sala, w której będą prowadzone spotkania musi być dostosowana do 
liczby zaproszonych uczestników i posiadać wszelkie udogodnienia niezbędne do prowadzenia 
spotkania, m.in. rzutnik multimedialny oraz nagłośnienie. 
 
6. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia raportu z przebiegu konsultacji                                                      
społecznych, zawierającego: 

1) Spis uwag i wniosków złożonych w trakcie trwania konsultacji oraz opinie i uzgodnienia 
wymagane do utworzenia planu ochrony, 

2) Analizę zasadności złożonych wniosków; 
3) Protokół rozbieżności między oczekiwaniami przedstawicieli poszczególnych grup interesu a 

stanowiskiem wykonawcy projektu planu ochrony 
4) Protokół rozbieżności między oczekiwaniami przedstawicieli poszczególnych grup interesu; 
5) Zestawienie, które uwagi i wnioski zostały uwzględnione  w projektach  planów ochrony, a które 

nie wraz ze stanowiskiem zespołu autorskiego 
6) Protokoły ze wszystkich warsztatów wraz z listami obecności interesariuszy.  

 
VI. Ustalenia końcowe 
 
1. Wykonawca będzie uczestniczył w posiedzeniach Rady Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych 
działającej przy Pomorskim Zespole Parków Krajobrazowych, na których omawiana będzie tematyka 
projektu planu ochrony. 
 
2. Wykonawca na wezwanie Zamawiającego ma obowiązek nie częściej niż raz w miesiącu stawić się w 
siedzibie biura Zamawiającego lub siedzibie Parku w celu omówienia postępu prac. 
 
3. Podstawą do rozliczenia poszczególnych etapów prac przewidzianych dla przedmiotu zamówienia jest 
przekazanie odpowiedniej dokumentacji, map, baz danych GIS zwieńczone podpisanym przez obydwie 
strony protokołem zdawczo-odbiorczym. 
 
4. Wykonawca zapewni prawidłowość zapisów projektu planu ochrony oraz ich zgodność z 
obowiązującym prawem. W przypadku zmiany aktów prawnych dotyczących przedmiotu zamówienia w 
trakcie realizacji umowy Wykonawca musi uwzględnić te zmiany w wersji ostatecznej projektu planu. 
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5. Ostateczną dokumentację należy przekazać Zamawiającemu w 3 egzemplarzach, wykonanych w 
sposób gwarantujący ich trwałość. Egzemplarz opracowania powinien zawierać: 

a) wydrukowany tekst w oprawie; 
b) zestaw map — wydruk kolorowy; 
c) dokumentację fotograficzną — zdjęcia zapisane w formacie JPG i PDF; 
d) płyty DVD — zawierające kompletne materiały tekstowe w formacie WORD, mapy formacie PDF 

i  wektorowe w formacie shapefile (który musi zawierać minimum następujące pliki: *.dbf, *.shp, 
*.shx oraz *.prj) . 
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Załącznik nr 1a  / Opisu przedmiotu zamówienia 
Dla części 1 

 
 

 
 
1. Obszary Natura 2000 pokrywające się z Nadmorskim Parkiem Krajobrazowym: 
 
a) Zatoka Pucka PLB22005 – powierzchnia obszaru parku pokrywająca się z obszarem Natura 2000  
11267,78 ha. Przygotowana dokumentacja planu ochrony, projekt rozporządzenia w sprawie 
ustanowienia planu ochrony przekazany został do Ministra Środowiska. Dyrektor Urzędu Morskiego w 
Gdyni wyraża zgodę na wykorzystywanie opublikowanych materiałów po uprzednim powiadomieniu o 
takim zamiarze, zakresie wykorzystania i pod warunkiem przywołania źródła oraz wskazania odnośnika 
do strony internetowej Urzędu skąd wykorzystane dane pochodzą. Powiadomienie należy przysłać na 
adres Urzędu niezwłocznie. 
 
b) Zatoka Pucka i Półwysep Helski - powierzchnia obszaru parku pokrywająca się z obszarem Natura 2000 
15002,20 ha. Przygotowana dokumentacja planu ochrony , projekt rozporządzenia w sprawie 
ustanowienia planu ochrony przekazany został do Ministerstwa Środowiska. Dyrektor Urzędu Morskiego 
w Gdyni wyraża zgodę na wykorzystywanie opublikowanych materiałów po uprzednim powiadomieniu 
o takim zamiarze, zakresie wykorzystania i pod warunkiem przywołania źródła oraz wskazania odnośnika 
do strony internetowej Urzędu skąd wykorzystane dane pochodzą. Powiadomienie należy przysłać na 
adres Urzędu niezwłocznie. 
 
c) Białogóra PLH220003 – powierzchnia obszaru parku  pokrywająca się z obszarem Natura 2000 348,78 
ha. Plan zadań ochronnych ustanowiony Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w 
Gdańsku  z dnia 30 kwietnia 2014 r. 
 
d) Piaśnickie Łąki PLH220021 - powierzchnia obszaru parku  pokrywająca się z obszarem Natura 2000 
527,79 ha. Plan zadań ochronnych ustanowiony Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska w Gdańsku z dnia 17 kwietnia 2014 r. 
 
e) Kaszubskie Klify PLH220072 - powierzchnia obszaru parku  pokrywająca się z obszarem Natura 2000 
188,18 ha. Plan zadań ochronnych wykonywany w ramach projektu „Opracowanie planów zadań 
ochronnych dla obszarów Natura 2000” (tzw. PZObis), realizowanego przez RDOŚ w Gdańsku, okres 
realizacji 2018-2019. 
 
f) Widowo PLH220054 – powierzchnia obszaru parku  pokrywająca się z obszarem Natura 2000 91,50 
ha. Brak ustanowionego planu zadań ochronnych. Obszar pokrywa się z terenem rezerwatu przyrody 
„Widowo”, dla którego przygotowano lecz nie ustanowiono jeszcze planu ochrony.  
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Załącznik nr 1b  / Opisu przedmiotu zamówienia 
Dla części 2 

 
 
 
 Obszary Natura 2000 pokrywające się z Trójmiejskim Parkiem Krajobrazowym: 
 
a) Biała PLH220016 -  powierzchnia obszaru parku  pokrywająca się z obszarem Natura 2000  415,94 ha. 
Plan zadań ochronnych ustanowiony Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w 
Gdańsku  z dnia 28 września 2012 r. 
 
b) Pełcznica PLH220020-  powierzchnia obszaru parku  pokrywająca się z obszarem Natura 2000 252,96 
ha Plan zadań ochronnych ustanowiony- Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w 
Gdańsku z dnia 12 marca 2014r. 
 
c) Bezlist koło Gniewowa PLH220102- powierzchnia obszaru parku  pokrywająca się z obszarem Natura 
2000 19,69 ha. Brak ustanowionego planu zadań ochronnych. Obszar jest uwzględniony w projekcie tzw. 
PZObis realizowanym przez RDOŚ. 
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Załącznik 2a/ Opisu przedmiotu zamówienia 
Dla części 1 

 
 
 
 
 
 
Nadmorski Park Krajobrazowy 
 

I. Opracowania wykonane w ramach prac nad projektem planu ochrony 
Do projektu planu ochrony z 1997 r. nie zostały sporządzone operaty szczegółowe czy inwentaryzacje, 
jedynie została wykonana część opisowa, bez map.  
 
Lenartowicz Z. i in. 2000-2002. Plan ochrony Nadmorskiego Parku Krajobrazowego. Projekt załącznika 
do rozporządzenia wojewody zatwierdzającego plan ochrony NPK. - Ustalenia planu ochrony NPK (tekst 
i mapa). Inst. Ochr. Środ., Oddz. Gdańsk, Gdynia. Msc. 

 
II. Plany ochrony rezerwatów przyrody 

Herbich J. i in. 1999. Plan ochrony rezerwatu przyrody Piaśnickie Łąki. Gdańsk. Msc. 
 
Herbich J. M. P., Sągin P., Lewczuk M., Matuszewska U., Piotrowski D., Szostko T., Włodarczyk W., 
Wożniak Cz., 2000. Plan ochrony rezerwatu przyrody "Piaśnickie Łąki". Biuro Urządzania Lasu i Geodezji 
Leśnej o/Gdynia. Gdynia. 
 
Instytut Ochrony Środowiska o/Gdańsk, Zespół autorski pod kierownictwem Z. Lenartowicz. Plan 
ochrony rezerwatu przyrody Beka . Gdynia 1995. 
 
Izdebska J., Meissner W., Pankau K., Rolbiecki L., Sągi P., Sągi B. 2005 Plan ochrony rezerwatu przyrody 
"Dolina Chłapowska". Pracownia studiów i projektów prośrodowiskowych "LOCUS". 
 
Lenartowicz Z. i in. 1995. Plan ochrony rezerwatu przyrody Beka. Inst.Ochr. Środ. Oddz. Gdańsk, Gdynia. 
Msc. 
 
Markowski R., Sągin P., Lewczuk M., Matuszewska U., D. Piotrowski, T. Szostko, W. Włodarczyk, Cz. 
Wożniak. Plan ochrony rezerwatu przyrody "Zielone". Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej o/Gdynia. 
Gdynia 1999. 
 
Meissner W., Żółkoś K., Staszek W., Bloch-Orłowska J., Błażuk J. 2010 Plan ochrony rezerwaty przyrody 
Mechelińskie Łąki EKOTONE Sopot 
 
Sągin P. 1993 Plan ochrony rezerwatu przyrody "Rudnik". Instytut Ochrony Środowiska Oddział Gdańsk. 
 
Żółkoś K., Bloch-Orłowska J., Afranowicz R., Kukwa M., Markowski R. 2009 Plan ochrony rezerwatu 
przyrody "Helskie Wydmy" Gdańsk  
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III. Dokumentacja dotycząca obszarów Natura 2000 
 
 

Zaucha J. z zespołem, 2008. Pilotażowy projekt planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej 
części Zatoki Gdańskiej. Instytut Morski w Gdańsku. Manuskrypt. 
Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 30 kwietnia 2014 r. w 
sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Białogóra PLH220003. Dz. Urz. 
Woj. Pom. 2014, poz. 1916. 
 
Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 17 lutego 2016 r. 
zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 
Białogóra PLH220003. Dz. Urz. Woj. Pom. 2016, poz. 1081. 
 
Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 17 kwietnia 2014 r. w 
sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Piaśnickie Łąki PLH220021. Dz. 
Urz. Woj. Pom. 2014, poz. 1816. 
 
Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 26 listopada 2015 r. 
zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 
Piaśnickie Łąki PLH220021. Dz. Urz. Woj. Pom. 2015, poz. 4392. 
 
Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 4 listopada 2016 r. 
zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 
Piaśnickie Łąki PLH220021. Dz. Urz. Woj. Pom. 2016, poz. 3596. 
 
Kruk-Dowgiałło L. z zespołem, 2015. Program zarządzania dla rejonu Zatoka Pucka obszary: Zatoka 
Pucka i Półwysep Helski (PLH220032) oraz Zatoka Pucka (PLB220005) w ramach Zadania pn.: 
Opracowanie projektów planów ochrony obszarów Natura 2000 w rejonie Zatoki Gdańskiej i Zalewu 
Wiślanego. Instytut Morski w Gdańsku. Manuskrypt.  
  
 

IV. Dokumentacja dotycząca obszarów chronionego krajobrazu  
 

Rozporządzenie Nr 5/05 Wojewody Pomorskiego z dnia 24 marca 2005 roku w sprawie obszarów 
chronionego krajobrazu w województwie pomorskim. 
 
Uchwała Sejmiku Województwa Pomorskiego nr 1161/XLVII/10 z dnia 28 kwietnia 2010 r. Sejmiku 
Województwa Pomorskiego w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w województwie pomorskim. 
Dz. Urz. Woj. Pom. 2010, nr 80, poz. 1455. 
 
 

V. Dokumentacja dotycząca użytków ekologicznych 
 

Staszek W., Meissner W., Bloch-Orłowska J., Żółkoś K., Błażuk J., Witkiewicz M. 2016. Koncepcja 
Ochrony użytku ekologicznego „Torfowe Kłyle” w gminie Jastarnia. Manuskrypt. 
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VI. Dokumentacja dotycząca pomników przyrody 
 

Romanow-Pękal E. 2017. Inwentaryzacja wraz z diagnostyką stanu zdrowotnego drzew w Alei Osłonino 
– Rzucewo wraz z koncepcją zarządzania aleją. Stowarzyszenie „Eko-Inicjatywa”. Manuskrypt. 
 
Arkusze ewidencyjne pomników przyrody, ustanowionych na terenie NPK i otuliny (kartoteka oraz 
wersje w formacie pdf) 

 
 

VII. Plany Urządzenia Lasu dla Nadleśnictw Choczewo i Wejherowo  
 
Plan Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Choczewo (obręby Choczewo, Młot) sporządzony na okres od 1 
stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2023 roku, na podstawie stanu lasu w dniu 1 stycznia 2014 roku. 
Ogólny opis lasów Nadleśnictwa. 
Program Ochrony Przyrody na lata 2014-2023 Nadleśnictwo Choczewo (obręby Choczewo i Młot) 
sporządzony na okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2023 roku, na podstawie stanu lasu w 
dniu 1 stycznia 2014 roku. 
Plan Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Wejherowo (obręby Darżlubie, Kolkowo, Wejherowo) 
sporządzony na okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2024 roku, na podstawie stanu lasu w 
dniu 1 stycznia 2015 roku. Ogólny opis lasów Nadleśnictwa. 
Prognoza oddziaływania na środowisko i obszary Natura 2000 Projektu Planu Urządzenia Lasu dla 
Nadleśnictwa Wejherowo (obręby Darżlubie, Kolkowo, Wejherowo) sporządzony na okres od 1 
stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2024 roku, na podstawie stanu lasu w dniu 1 stycznia 2015 roku.  
 

VIII. Inne opracowania dotyczące obszaru Parku  
Baum S., Kistowski M., 2004. Stan zagospodarowania Półwyspu Helskiego oraz Mierzei Wiślanej – 
rozpoznanie sytuacji konfliktowych oraz propozycja kierunków działań. Raport dla Samorządu 
Województwa Pomorskiego. Gdańsk, p. 128. 
 
Berendt M., Biernat A., Błaszkowska E., Gerstmanowa E., Gromadzki M., Jakubowska B., Janczewska A., 
Kruk-Berendt M., Zalewski W. 2000. Wybrane konflikty funkcjonalno-przestrzenne. Obciążenie 
komunikacyjne. W: E. Błaszkowska B. i in. 2008 Projekt planu ochrony rezerwatu Beka. 
 
Ciechanowski M., Jakusz-Gostomska A., Żmihorski M. 2015. Empty in summer, crowded during 
migration? Structure of assemblage, distribution pattern and habitat use by bats (Chiroptera: 
Vespertilionidae) in a narrow, marine peninsula.  
 
Chojnacki W. 1979. Roślinność zboczy klifowych Pobrzeża Kaszubskiego. Acta Biol. Soc. Sc. Gedan. 4: 1-
40. 
 
Cyberski, J. (red). 2005 - Stan i zagrożenie półwyspu Helskiego. Wydawnictwo Gdańskie. 
 
Czablewska A. 2007. Skład gatunkowy, rozmieszczenie i preferencje siedliskowe nietoperzy  (Chiroptera) 
na Półwyspie Helskim. Praca magisterska – Uniwersytet Gdański w Gdańsku, Katedra Ekologii i Zoologii 
Kręgowców. Manuskrypt. 
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Ćwikliński E. 1979. Rozmieszczenie mikołajka nadmorskiego Eryngium maritimum na polskim wybrzeżu. 
Chrońmy Przyr. Ojcz. 6 

 
Dubrawski R., Kruk-Dowgiałło L. 2000. Związki między właściwościami osadów dennych a stanem fito i 
zoobentosu Zatoki Puckiej (1987-1998). Bull. Mar. Inst., Vol. XXVIII, no. 1. 

Fac-Beneda J., Cieśliński R. 2007. Wody słonawych podmokłości delty Redy i Zagórskiej Strugi. Gdańskie 
Towarzystwo Naukowe. Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego. Gdańsk.                                                                                                                                                                                                          

Gerstmannowa E. (red.). 2000. Materiały do monografii przyrodniczej regionu gdańskiego. T. 3. 
Nadmorski Park Krajobrazowy. UWoj. Gdańsk/MARPRESS. 

Gerstmannowa E. (red.) 1995. Półwysep Helski. Przyrodnicze podstawy rozwoju. Instytut Ochrony 
Środowiska. Warszawa. 

Gerstmannowa E. i in. 1981. Studium kształtowania środowiska Nadmorskiego Parku Krajobrazowego. 
IKŚ Oddz. Gdańsk, Gdynia. Msc. 
 
Herbich J. 1993. Prawnie chronione oraz zasługujące na ochronę obiekty przyrodnicze Ziemi Puckiej. W: 
M. Pliński (red.). Problemy ekologiczne Ziemi Puckiej - stan i środki zaradcze. Gdańsk-Krokowa. 
 
Herbich J., Herbichowa M. (red.). 1998. Szata roślinna Pomorza. Zróżnicowanie, dynamika, zagrożenia, 
ochrona. Przewodnik sesji terenowych 51 Zjazdu PTB. 15-19.09.1998. Wyd. Uniw. Gdańskiego, Gdańsk. 
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zabiegi ochronne szaty roślinnej rez. Piaśnickie Łąki. Gdynia. Msc. 
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2: 16-21. 

Herbichowa M. 1979. Roślinność atlantyckich torfowisk Pobrzeża Kaszubskiego. GTN, Acta Biol. et Med. 
5: 5-51. 
 
Herbichowa M. 1984. Charakterystyka przyrodnicza rezerwatu Białogóra. Gdynia. Msc. 
 
Herbichowa M. 1998b. Inicjalne torfowiska w zagłębieniach międzywydmowych w Białogórze. W: J. 
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Herbichowa M., Herbich J. 1993. Podstawy przyrodnicze, kierunki oraz potrzeby działań celem 
zachowania walorów przyrody Ziemi Puckiej. W: M. Pliński (red.). Problemy ekologiczne Ziemi Puckiej - 
stan i środki zaradcze. Gdańsk - Krokowa. IOP PAN red. 2007 Raport dla Komisji Europejskiej z wdrażania 
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Załącznik nr 2b  / Opisu przedmiotu zamówienia 
Dla części 2 

 

Trójmiejski Park Krajobrazowy  

I. Opracowania wykonane w ramach prac nad projektem planu ochrony 
Teksty planu: 
Etap 1 - Przygotowawczy i diagnoza stanu istniejącego 
Etap 2 - Operaty szczegółowe 
 1. Operat ochrony litosfery 
 2. Operat hydrologiczny 
 3. Operat ochrony szaty roślinnej 
 4. Operat ochrony flory 
 5. Operat ochrony fauny 
 6. Operat sozologiczny i użytkowania gruntów 
 7. Operat ochrony środowiska kulturowego 
 8. Operat ochrony krajobrazu 
 9. Operat ochrony walorów rekreacyjnych i zagospodarowania przestrzennego 
 10. Operat kształtowania strefy styku parku 
Etap 3 - Operat generalny 
Projekt tekstu rozporządzenia (2001 r) 
Projekt tekstu rozporządzenia (przeredagowany w 2006r) 
 
Załączniki mapowe w skali 1:25 000: 
1. Analizy problemowe: granice, strefowanie parku i otuliny, typologia strefy styku „Park otoczenie”. 
2. Park w strukturze regionalnej 1:50 000 
3. Problemy trójochrony: przyroda - kultura - krajobraz, przeszłość, współczesność, przyszłość. 
4. Operat ochrony litosfery. 
5. Operat hydrologiczny. 
6. Szata roślinna. Formy ochrony. 
7. Zgodność drzewostanów z siedliskami. 
8. Operat sozologiczny i użytkowania gruntów. 
9. Operat ochrony środowiska kulturowego. 
10. Operat ochrony krajobrazu. 
11. Operat ochrony walorów rekreacyjnych i zagospodarowania przestrzennego. 
12. Strefa styku „TPK - otoczenie”. 
13. Operat generalny. 
14. Strefa styku „TPK - zainwestowanie miejskie - Gdynia” 1:10 000 
15. Strefa styku „TPK - zainwestowanie miejskie - Gdańsk” 1:10 000 
16. Strefa styku „TPK - zainwestowanie miejskie - Rumia-Reda” 1:10 000 
17. Strefa styku „TPK - zainwestowanie miejskie - Wejherowo” 1:10 000 
18. Strefa styku „TPK - zainwestowanie miejskie - Sopot” 1:10 000 
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II. Plany ochrony rezerwatów przyrody 

 
Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 26 września 2016 r. w 
sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Pełcznica”. Dz.  
Urz. Woj. Pom. 2016 r., poz. 3332. 
 
Zarządzenie Nr 26/2012 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 28 września 
2012 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Lewice”. Dz. Urz. Woj. Pom. 
2012 r., poz. 3435, ze zm. 
 
Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 1 czerwca 2016 r. 
zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu 
przyrody „Lewice”. Dz. Urz. Woj. Pom. 2016 r., poz. 2040. 
 
 
Zarządzenie Nr 19/2012 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 30 lipca 2012 
r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Gałęźna Góra”. Dz. Urz. Woj. Pom. 
2012 r., poz. 3315. 
 
Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 1 czerwca 2016 r. 
zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu 
przyrody „Gałęźna Góra”. Dz. Urz. Woj. Pom. 2016 r., poz. 2039. 
 
Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie 
ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Źródliska w Dolinie Ewy”. Dz. Urz. Woj. Pom. 
2015 r., poz. 1533. 
 

III. Dokumentacja dotycząca obszarów Natura 2000 
 
Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 12 marca 2014 r. w 
sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Pełcznica PLH220020. Dz. Urz. 
Woj. Pom. 2014, poz. 1321. 
 
Zarządzenie Nr 27/2012 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 28 września 
2012 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Biała PLH220016. 
Dz. Urz. Woj. Pom. 2013, poz. 457. 
 
Zarządzenie Nr 3/2013 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 13 lutego 2013 
r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 
Biała PLH220016. Dz. Urz. Woj. Pom. 2013, poz. 1292. 
 
dokumentacja dotycząca zespołu przyrodniczo-krajobrazowego 
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Uchwała Nr XVI/428/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ustanowienia 
zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Dolina Potoków Strzyża i Jasień”. Dz. Urz. Woj. Pom. 2016, poz. 
61. 
 
 
 

IV. Dokumentacja dotycząca użytków ekologicznych 
 
Jakubas D. Inwentaryzacja ornitologiczna torfowiska jezioro Żabno – planowanego do objęcia jako 
użytek ekologiczny. Manuskrypt. 
 
Jakubas D. Inwentaryzacja ornitologiczna torfowiska koło jeziora Borowo – planowanego do objęcia 
jako użytek ekologiczny. Manuskrypt. 
 
Jakubas D. Inwentaryzacja ornitologiczna planowanego użytku ekologicznego „Młaka koło Sopieszyna”. 
Manuskrypt. 
 
Jakubas D. Inwentaryzacja ornitologiczna torfowiska ze zbiornikiem wodnym w leśnictwie Rogulewo – 
planowanego użytku ekologicznego. Manuskrypt. 
 
Jakubas D. Inwentaryzacja ornitologiczna planowanego użytku ekologicznego „Kocie Bagno”. 
Manuskrypt. 
 
Jakubas D. Inwentaryzacja ornitologiczna torfowiska z oczkiem wodnym w leśnictwie  Gołębiewo – 
planowanego do objęcia jako użytek ekologiczny. Manuskrypt. 
 
Mokwa K. Inwentaryzacja ornitologiczna planowanego użytku ekologicznego w leśnictwie Biała (oddz. 
31d). Manuskrypt. 
 
Mokwa K. Inwentaryzacja ornitologiczna planowanego użytku ekologicznego w leśnictwie Sopieszyno 
(oddz. 104d). Manuskrypt. 
 
Mokwa K. Inwentaryzacja ornitologiczna planowanego użytku ekologicznego w leśnictwie Piekiełko 
(oddz. 284i). Manuskrypt. 
 
Mokwa K. Inwentaryzacja ornitologiczna planowanego użytku ekologicznego w leśnictwie Kamień 
(oddz. 288d,l, 289i,j, 290h). Manuskrypt. 
 
Mokwa K. Inwentaryzacja ornitologiczna planowanego użytku ekologicznego w leśnictwie Kamień 
(oddz. 293f). Manuskrypt. 
 
Nowakowski S. Inwentaryzacja i waloryzacja botaniczna planowanego na terenie Trójmiejskiego Parku 
Krajobrazowego użytku ekologicznego: Torfowisko i lęgowisko ptaków „Bagienko Biała” (Leśnictwo 
Biała, Oddział 31d). Manuskrypt. 
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Nowakowski S. Inwentaryzacja i waloryzacja botaniczna planowanego na terenie Trójmiejskiego Parku 
Krajobrazowego użytku ekologicznego: Torfowisko i lęgowisko ptaków „Sopieszyńskie Błoto” 
(Leśnictwo Biała, Oddział 104d). Manuskrypt. 
 
Nowakowski S. Inwentaryzacja i waloryzacja botaniczna planowanego na terenie Trójmiejskiego Parku 
Krajobrazowego użytku ekologicznego: Torfowisko „Leśne Bagno” (Leśnictwo Kamień, Wydzielenia 
leśne: 289g, i, j). Manuskrypt. 
 
Nowakowski S. Inwentaryzacja i waloryzacja botaniczna planowanego na terenie Trójmiejskiego Parku 
Krajobrazowego użytku ekologicznego: „Żurawie Łąki” Łąka  
II (Leśnictwo Kamień, Wydzielenia leśne: 288l, 289i). Manuskrypt. 
 
Nowakowski S. Inwentaryzacja i waloryzacja botaniczna planowanego na terenie Trójmiejskiego Parku 
Krajobrazowego użytku ekologicznego: „Żurawie Łąki” Łąka  
III (Leśnictwo Kamień, Wydzielenia leśne: 289j, 290h). Manuskrypt. 
 
Nowakowski S. Inwentaryzacja i waloryzacja botaniczna planowanego na terenie Trójmiejskiego Parku 
Krajobrazowego użytku ekologicznego: Torfowisko „Okuniewskie Bagno” (Leśnictwo Kamień, Oddział 
293f). Manuskrypt. 
 
Nowakowski S. Inwentaryzacja i waloryzacja botaniczna planowanego użytku ekologicznego: 
Torfowisko w wydzieleniu leśnym 155h leśnictwa Sopieszyno. Manuskrypt. 
 
Nowakowski S. Inwentaryzacja i waloryzacja botaniczna planowanego użytku ekologicznego: 
Torfowisko w wydzieleniu leśnym 195g leśnictwa Sopieszyno, Nadleśnictwo Gdańsk. Manuskrypt. 
 
Nowakowski S. Inwentaryzacja i waloryzacja botaniczna planowanego użytku ekologicznego: 
Torfowisko w wydzieleniu leśnym 27f, Leśnictwo Gołębiewo, Nadleśnictwo Gdańsk. Manuskrypt. 
 
Nowakowski S. Inwentaryzacja i waloryzacja botaniczna planowanego użytku ekologicznego: 
Torfowisko w wydzieleniu leśnym 27f oraz dwa niewielkie torfowiska w wydzieleniu leśnym 26d na 
terenie Leśnictwa Gołębiewo, Nadleśnictwo Gdańsk. Manuskrypt. 
 
Nowakowski S. Inwentaryzacja i waloryzacja botaniczna planowanego użytku ekologicznego: Dwa 
torfowiska w wydzieleniach leśnych 158r (I) i 159m (II), wraz z otoczeniem (wydzielenie leśne 158s) o 
łącznej powierzchni 1,94 ha, leśnictwo Sopieszyno, Nadleśnictwo Gdańsk. Manuskrypt. 
 
Nowakowski S. Inwentaryzacja i waloryzacja botaniczna planowanego użytku ekologicznego: 
Torfowisko w wydzieleniu leśnym 77i leśnictwa Gołębiewo, Nadleśnictwo Gdańsk. Manuskrypt. 
 
Nowakowski S. Inwentaryzacja i waloryzacja botaniczna planowanego użytku ekologicznego: Śródleśne 
torfowisko z niewielkim, dystroficznym jeziorkiem Żabno (oddz. 59d, leśn. Biała). Manuskrypt. 
 
Nowakowski S. Inwentaryzacja i waloryzacja botaniczna planowanego użytku ekologicznego: 
Torfowisko z jeziorkiem nieopodal Jeziora Borowo (oddz. 156c, d, f, k, leśn. Sopieszyno). Manuskrypt. 
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Nowakowski S. Inwentaryzacja i waloryzacja botaniczna planowanego użytku ekologicznego: 
Torfowisko z młaką (oddz. 133c, 134b, c, leśn. Sopieszyno). Manuskrypt. 
 
Nowakowski S. Inwentaryzacja i waloryzacja botaniczna planowanego użytku ekologicznego: Kompleks 
torfowisk śródleśnych z oczkami wodnymi (oddz. 169t, 186b,c,d, leśn. Rogulewo). Manuskrypt. 
 
Nowakowski S. Inwentaryzacja i waloryzacja botaniczna planowanego użytku ekologicznego: 
Torfowisko z mieszanym borem bagiennym Kocie Bagno (oddz. 26a, leśn. Gołębiewo). Manuskrypt. 
 
Nowakowski S. Inwentaryzacja i waloryzacja botaniczna planowanego użytku ekologicznego: Oczko 
wodne (stanowisko salwinii pływającej) z torfowiskiem niskim, leśn. Gołębiewo, oddz. 71f. 
Manuskrypt. 
 
Karty ewidencyjne użytków ekologicznych: „Wyspowska Łąka”, „Szuwary Jeziora Wyspowskiego”, 
„Okoniewko”, „Miętowe Bagienko”, „Nowiński Moczar”. 2006. Gdańsk. 
 
Karty ewidencyjne użytków ekologicznych (utworzonych i planowanych): „Żabno”, „Borowe Oczko”, 
„Sopieszyńska Młaka”, „Rogulewskie Błota”, „Kocie Bagno”, „Salwinia w Owczarni”. Wypełnił A. 
Garbalewski, 2007, Gdańsk. 
 
Karta ewidencyjna użytku ekologicznego „Okuniewskie Łąki” z załącznikami. Wypełnił D. Ożarowski, 
2011, Gdańsk. 
- Załącznik nr 1. Gatunki roślin naczyniowych stwierdzone na obszarze planowanego użytku 
ekologicznego 
- Załącznik nr 2. Gatunki mszaków stwierdzone na obszarze planowanego użytku ekologicznego 
- Załącznik nr 3. Gatunki ptaków stwierdzone na obszarze planowanego użytku ekologicznego 
 
Karta ewidencyjna użytku ekologicznego „Łąka nad Zagórską Strugą” z załącznikiem. Wypełnił D. 
Ożarowski, 2011, Gdańsk. 
- Załącznik nr 1. Gatunki roślin naczyniowych stwierdzone na obszarze planowanego użytku 
ekologicznego 
 
 

V. Dokumentacja dotycząca pomników przyrody 
 
Arkusze ewidencyjne pomników przyrody, ustanowionych na terenie TPK i otuliny (kartoteka oraz 
wersje w formacie pdf) 
 

VI. Plan Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Gdańsk 
 
Plan Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Gdańsk (obręby Chylonia, Oliwa, Gniewowo) sporządzony na 
okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2024 roku, na podstawie stanu lasu w dniu 1 stycznia 
2015 roku. Ogólny opis lasów Nadleśnictwa. 
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Program Ochrony Przyrody Nadleśnictwo Gdańsk (obręby Chylonia, Oliwa, Gniewowo) sporządzony na 
okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2024 roku, na podstawie stanu lasu w dniu 1 stycznia 
2015 roku, 
 
 
 

VII. Inne opracowania dotyczące obszaru Parku przydatne do opracowania planu ochrony 
publikacje, manuskrypty, prace dyplomowe 

Bloch-Orłowska J. Carex pauciflora Lightf. na Pomorzu. Acta Bot. Cassub. 5 (2005): 71-76. 

Bloch-Orłowska J., Afranowicz-Cieślak R., Żółkoś K., Olszewski T. S., Ciechanowicz W. Koncepcja 
powstającego Leśnego Ogrodu Botanicznego „Marszewo”, jej wstępna realizacja oraz walor 
edukacyjny obiektu. Acta Bot. Cassub. 10 (2011): 35-49. 

Bloch-Orłowska J., Żółkoś K. Podsumowanie stopnia zbadania rozmieszczenia inwazyjnych gatunków 
roślin na Pomorzu Gdańskim. Acta Bot. Cassub. 11 (2012): 49-74. 

Błażuk J. Śmiertelność płazów na drogach Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i w jego otoczeniu. 
Manuskrypt. 2009. Gdańsk. 

Błażuk J. Śmiertelność płazów na drogach Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i w jego otoczeniu. 
Słupskie Prace Biologiczne 7 (2010): 29-50. Słupsk. 

Błażuk J., Buliński M., Ciechanowski M., Fałtynowicz W., Sikora A., Wilga M. S. Ścieżki przyrodniczo-
dydaktyczne w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym cz. II. Wydawnictwo Gdańskie. 1999. 

Brodziak P. Próba identyfikacji i oceny kolizji i konfliktów człowiek-środowisko zachodzących w strefie 
granicznej południowego kompleksu Trójmiejskiego Paku Krajobrazowego. Praca magisterska 
wykonana w Katedrze Geografii Fizycznej i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Gdańskiego. 2012. 
Gdańsk. 

Brosz M. Lasy Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego w percepcji mieszkańców aglomeracji trójmiejskiej 
i terenów sąsiadujących. Raport z badań. Manuskrypt. 2016. Gdańsk.  
 
Buliński M. Stanowisko żebrowca górskiego Pleurospermum austriacum (L.) Hoffm. w Dolinie Radości. 
Manuskrypt. 1995. Gdańsk.  

Buliński M. Zestawienie stanowisk rzadkich gatunków roślin naczyniowych stwierdzonych w 
południowym kompleksie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego podczas badań w latach 1980 - 1994. 
Manuskrypt. 1995. Gdańsk.  

Buliński M. Wykaz stanowisk chronionych i rzadkich gatunków roślin naczyniowych stwierdzonych w 
południowym kompleksie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego podczas badań terenowych w roku 
1995. Manuskrypt. 1995. Gdańsk. 
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Buliński M. Występowanie Carex brizoides L. w Lasach Oliwskich w Gdańsku. Acta Bot. Cassub. 1 
(2000): 83-85.  

Buliński M., Fałtynowicz W., Wilga M. S. Ścieżki przyrodniczo-dydaktyczne w Trójmiejskim Parku 
Krajobrazowym cz. I. Wydawnictwo Gdańskie. 1998. 

Chylarecki P. i inni. Trendy liczebności ptaków w Polsce. GIOŚ. Warszawa 2018 

Ciechanowski M. Materiały do fauny i ekologii nietoperzy (Chiroptera) parków krajobrazowych 
Kaszubskiego i Trójmiejskiego, oraz ich otuliny. Manuskrypt. 1998. Gdańsk.  

Ciechanowski M. Przyczynek do znajomości drobnych ssaków Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. 
Przegląd Przyrodniczy IX, 4 (1998): 100-102. 

Ciechanowski M. Fauna drobnych ssaków (Micromammalia) wybranych rejonów Trójmiejskiego Parku 
Krajobrazowego. Manuskrypt. 2000. Gdańsk. 

Ciechanowski M., Garbalewski A., Kowalczyk J. K., Ożarowski D. Waloryzacja faunistyczna wybranych 
dolin Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Przegląd Przyrodniczy XII, 1-2 (2001): 69-91. Świebodzin.  

Ciechanowski M. Drobne ssaki (Micromammalia) wybranych siedlisk Trójmiejskiego Parku 
Krajobrazowego. Badania Fizjograficzne nad Polska Zachodnia, Seria C - Zoologia, 48 (2001): 65-76.  

Czarnota P. Porosty z rodzaju Micarea Fr. na Pomorzu Gdańskim. Acta Bot. Cassub. 5 (2005): 77-94. 

Doborzyńska A., Budyś A. Nowe stanowisko Epipogium aphyllum Sw. w Trójmiejskim Parku 
Krajobrazowym. Acta Bot. Cassub. 2 (2001): 89-92. 

Drozdowicz A., Wilga M. S. Przyczynek do poznania śluzowców (Myxomycetes) Lasów Oliwskich 
(Trójmiejski Park Krajobrazowy). Przegląd Przyrodniczy XIII, 1-2 (2002): 59-70.  

Fałtynowicz W., Tobolewski Z.  The lichenized Ascomycotina (Ascomycetes lichenisati) of the Kashuby 
Lake District in Northern Poland - Porosty (Ascomycetes lichenisati) Pojezierza Kszubskiego w 
północnej Polsce. Fragmenta Floristica Et Geobotanica. Ann. XXXIV, Pars 3-4, 1989. Ossolineum. 

Fałtynowicz W., Izydorek I., Budzbon E. The lichen flora as bioindicator of air pollutions of Gdańsk, 
Sopot and Gdynia. [Porosty Gdańska, Sopotu i Gdyni jako wskaźniki zanieczyszczenia powietrza 
atmosferycznego.] Monographiae Botanicae 73 (1991): 1-52. 

Fałtynowicz W. Porosty głazów narzutowych Parków Krajobrazowych Trójmiejskiego i Kaszubskiego. 
Monographiae Botanicae 81 (1997): 1-54. 

Fałtynowicz W., Marcinkowska E., Rutkowski P. Porosty rezerwatu „Dolina Zagórskiej Strugi” koło 
Rumii na Pojezierzu Kaszubskim. Acta Bot. Cassub. 1 (2000): 119-126. 
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Garbalewski A., Ożarowski D., Podbereski D. Wędrówki po Trójmiejskim Parku Krajobrazowym. 
Wydawnictwo EKO - KAPIO. 2007. Gdańsk. 

Garbalewski A., Kmiecik J., Ożarowski D. Wędrówki po Trójmiejskim Parku Krajobrazowym – Dolina 
Radości. Wydawnictwo EKO - KAPIO. 2005. Gdańsk. 

Garbalewski A., Kmiecik J., Ożarowski D. Wędrówki po Trójmiejskim Parku Krajobrazowym Wejherowo 
– Rumia. Wydawnictwo EKO - KAPIO 2007. Gdańsk. 

Giłka W., Kadulski S. Raport o faunie ochotkowatych z plemienia (Diptera: Chironomidae) poławianych 
nad Potokiem Oliwskim. Manuskrypt. Gdańsk. 

Grochowski A., Radtke G. Stan i zagrożenia ichtiofauny potoków Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego 
i jego otuliny. Manuskrypt. Gdańsk. 

Gwizdalska - Kentzer M. Kuczmany (Diptera: Ceratopogonidae) rezerwatu Łęg nad Swelinią. DIPTERON. 
Biuletyn Sekcji Dipterologicznej Polskiego Towarzystwa Entomologicznego. Tom 27: 32-39. Wrocław.  

Hajek B. Brioflora głazów narzutowych Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. W: Jędrzejczak  E.  (red.),  
Przyroda  Polski  w  europejskim  dziedzictwie  dóbr  kultury.  53  Zjazd Polskiego Towarzystwa 
Botanicznego, 2004. Toruń-Bydgoszcz: ss. 22.  

Hajek B. Rozmieszczenie  oraz  udział  Andreaea  rupestris  Hedw.  we  florze  mchów głazów  
narzutowych  Trójmiejskiego  Parku  Krajobrazowego  (Polska  północna). W:  L. Klainschmidt L., Krupa 
M, Krupa R. (red.), XXXIII Międzynarodowe Seminarium Kół Naukowych. Uniwersytet Warmińsko-
Mazurski. 2004. Olsztyn, ss. 38–39.  

Hajek B. Nowe stanowiska mchu Buckiella undulata (Hedw.) Ireland w Trójmiejskim Parku 
Krajobrazowym (Polska północno - zachodnia). Acta Bot. Cassub. 5 (2005): 163-166. 

Hajek B. Fissidens  dubius  P.Beauv.  var.  mucronatus  (Breidl.  ex  Limpr.)  Karttunen, Hedenäs  &  
Söderström  –  nowy  takson  we  florze  mchów  Pojezierza  Kaszubskiego  (Polska północno-
zachodnia). Acta Bot. Cassub. 5(2005): 167–170.  

Hajek B. Struktura warstwy mszystej na pomnikowych głazach narzutowych Trójmiejskiego Parku 
Krajobrazowego. Praca magisterska wykonana w Katedrze Ekologii Roślin Uniwersytetu Gdańskiego. 
2007. Gdynia.  

Hajek B. Raport  –  występowanie  i  ekologia bezlistu  okrywowego  Buxbaumia  viridis  w 
województwie pomorskim. Manuskrypt. 2009. Gdańsk.  

Hajek B. Rozmieszczenie, wymagania środowiskowe oraz fenologia rzadkiego mchu Buxbaumia viridis 
(Moug. ex Lam. & DC.) Brid. ex Moug. & Nestl. w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym.  Acta Bot. 
Cassub. 7-9 (2010): 161-175. 
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Wilga M.S., Wantoch-Rekowski M., Chojnacki W. Grzyb Holwaya mucida (Schulzer) Korf & Abawi 
(Ascomycota) w rejonie Gdańska na tle jego rozmieszczenia w Polsce. Przegląd Przyrodniczy XXI, 4 
(2010): 23-28. 

Wilga M. S., Zieliński S. Nowe stanowisko podgrzybka pasożytniczego Xerocomus parasiticus na 
Pojezierzu Kaszubskim oraz ochrona gatunku w regionie gdańskim. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 54, 5 
(1998): 78-82. 

Wiśniowski B., Kowalczyk J. K. Nowe dla Polski gatunki grzebaczy (Hymenoptera: Aculeata: Sphecidae) 
oraz nowe stanowiska gatunków rzadkich. Prądnik. Prace i Materiały Muzeum im. Prof. Wł. Szafera, 11-
12 (1998): 219-222.  

Włodarczyk Ł. Dynamika populacji Salvinia natans (L.) All. w Gdańsku Owczarni. Praca magisterska 
wykonana w Katedrze Ekologii Roślin Uniwersytetu Gdańskiego. 2008. Gdańsk. 

Wojewódzka I. Walory turystyczne Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Praca magisterska wykonana 
na Wydziale Matematyczno - Przyrodniczym Instytutu Geografii Akademii Pomorskiej w Słupsku. 2008. 
Słupsk.  

Zakrzewska M. Biota i ekologia porostów rezerwatów „Kacze łęgi” i „Źródliska w Dolinie Ewy”. Praca 
magisterska wykonana w Katedrze Taksonomii Roślin i Ochrony Przyrody Uniwersytetu Gdańskiego. 
2003. Gdynia. 

Zieliński S. Zestawienie gatunków owadów Europejskiej Sieci Ochrony Przyrody NATURA 2000 w 
kontekście występowania na obszarze administrowanym przez Regionalną Dyrekcję Lasów 
Państwowych w Gdańsku oraz na terenach przyległych.  2006. Gdańsk. 

Zieliński S. (red.). Badania naukowe w parkach krajobrazowych. Materiały sesji „Badania naukowe w 
parkach krajobrazowych”. 1996. Zarząd Parków Krajobrazowych Gdańsk. 
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Artykuły z kwartalnika Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych w Słupsku „Gawron”: 
stwierdzenia nowych gatunków flory i fauny, liczebność gatunków, inwentaryzacje, walory 
kulturowe itp. 
 
Fauna 
 
Bidziński K., Jankowska - Jarek M. Kto lata po niecnym niebie Trójmiasta? Gawron 3 (77) (2015): 14-16. 

Błażuk J. Płazy wiosną w Lasach Oliwskich. Gawron 1 (14) (2000): 4-7. 

Hadwiczak M. VII Międzynarodowy Spis Bociana Białego. Gawron 2 (71) (2014):4-7. 

Kowalczyk J. K. Urbanizacja polany Bernardowo zagrożeniem dla interesujących owadów. Gawron 2 (31) 
(2004): 7-12. 

Kowalczyk J. K. Aktualny stan poznania bzygowatych (Diptera, Syrphidae) Trójmiejskiego Parku 
Krajobrazowego. Gawron 4 (33) (2004): 12-13. 

Kowalczyk J. K. Łysa Polana w Sopocie. Gawron 1 (38) (2006):26-29. 

Kowalczyk J. K., Garbalewski A. Polana Krykulec w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym (TPK) ważną 
ostoją rzadkich gatunków owadów. Gawron 1 (30) (2004): 24-28. 

Ożarowski D. Interesujące gatunki ptaków w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym. Gawron 3 (44) (2007): 
18-23. 

Ożarowski D. Inwentaryzacja populacji lęgowej pliszki górskiej (Motacilla cinerea) w południowym 
kompleksie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego oraz jego sąsiedztwie. Gawron 3 (56) (2010): 3-5. 

Ożarowski D. Zimowanie pluszcza (Cinclus cinclus cinclus) na obszarze Trójmiejskiego Parku 
Krajobrazowego, jego otuliny i bezpośredniego sąsiedztwa w sezonie 2011/2012. Gawron 2 (63) (2012): 
26-27. 

Ożarowski D. Inwentaryzacja pliszki górskiej (Motacilla cinerea) w północnym kompleksie Trójmiejskiego 
Parku Krajobrazowego i otoczeniu. Gawron 1 (66) (2013): 32-35. 

Ożarowski D. Bocian biały (Ciconia ciconia) w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym i okolicach. Gawron 1 
(70) (2014):4-7. 

Ożarowski D. Zimowanie pluszcza na obszarze Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, jego otuliny i 
bezpośredniego sąsiedztwa w sezonie 2014/215. Gawron 1 (79) (2016): 14-16. 

Wilga M. S. Przyczynek do poznania niektórych pospolitych i rzadkich gatunków pająków Lasów 
Oliwskich. Gawron 3 (44) (2007): 4-10. 

Wilga M. S. Interesujące chrząszcze Lasów Oliwskich - część pierwsza. Gawron 4 (45) (2007): 4-10. 

Wilga M. S. Interesujące chrząszcze Lasów Oliwskich, część druga - kózkowate doliny Samborowo. 
Gawron 1 (46) (2008): 8-15. 

Wilga M. S. Interesujące owady Lasów Oliwskich - drapieżniki z Lagrów. Gawron 3 (48) (2008): 21-24. 

Wilga M. S. Wiosenne piękności w Samborowie. Gawron 3 (52) (2009): 4-10. 

Wilga M. S. Kózkowate Samborowa (2). Gawron 3 (52) (2009): 21-26. 
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Wilga M. S. Spacerkiem po lasach oliwskich (1). Interesujące owady. Gawron 4 (53) (2009): 15-19. 
 
Flora 
 
Garbalewski A. Interesujące odkrycia przyrodnicze w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym. Gawron 4 (25) 
(2002): 4-5. 

Konopko D. Leśne złotogłowy... Gawron 1 (26) (2003): 29-30. 

Konopko D. Kopytnik pospolity. Gawron 1 (30) (2004): 12-14. 

Kowalewska A. Buk pospolity w trójmiejskich lasach. Gawron 3 (72) (2014):16-20. 

Majewska I., Nowakowski S. Buczyny regionu gdańskiego. Gawron 3-4 (15-16) (2000): 23-26. 

Majewska I., Nowakowski S. Grądy Pomorza Gdańskiego. Gawron 3 (20) (2001): 28-31. 

Majewska I., Nowakowski S. Rośliny Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego - żywiec cebulkowaty. 
Gawron 3 (20) (2001): 37-38. 

Majewska I., Nowakowski S. Bagienne lasy liściaste - łęgi i olsy. Gawron 4 (21) (2001): 13-16. 

Majewska I., Nowakowski S. Najpopularniejsze zbiorowiska zaroślowe regionu gdańskiego. Gawron 1 
(22) (2002): 22-24. 

Majewska I., Nowakowski S. Pełnik europejski - roślina prawnie chroniona. Gawron 3 (24) (2002): 11-12. 

Majewska I., Nowakowski S. Storczyki Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Gawron 4 (25) (2002): 5-9. 

Nowakowski S. Manna gajowa - trawa leśnych źródlisk. Gawron 1 (26) (2003): 28-29. 
 
Grzyby 
 
Wilga M. S. Czy martwe drzewa przedstawiają jakąś wartość? Gawron 4 (29) (2003): 4-6. 

Wilga M. S. Śluzowce Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Gawron 3 (32) (2004): 4-8. 

Wilga M. S. Grzyby nadrzewne i śluzowce Lasów Oliwskich. Gawron 4 (41) (2006): 4-9. 

Wilga M. S. Zimowa wycieczka do Samborowa. Gawron 1 (42) (2007): 8-14. 

Wilga M. S. Wiosna w Lasach Oliwskich. Gawron 2 (43) (2007): 10-16. 

Wilga M. S. Drapieżne grzyby. Gawron 4 (49) (2008): 27-31. 

Wilga M. S. Gwiazdki z nieba. Gawron 1 (50) (2009): 4-7. 

Wilga M. S. Interesujące wiosenne grzyby Lasów Oliwskich. Gawron 4 (53) (2009): 26-33. 

Wilga M. S. Grzyby nie z tej ziemi. Gawron 1 (54) (2010): 2-8. 

Wilga M. S. Entoloma chytrophilum - oliwski grzybowy unikat. Gawron 2 (59) (2011): 25-27. 

Wilga M. S. Na lwy-by? Gawron 4 (61) (2011): 16-20. 

Wilga M. S. Dawid i Goliat w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym. Gawron 1 (70) (2014):8-10. 
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Wilga S. M. Witaj wiosno! Gawron 2 (71) (2014):30-35 

Ożarowski D. Ciekawa obserwacja owocnika szmaciaka gałęzistego. Gawron 1 (42) (2007): 15-16. 
 
Porosty 
 
Kowalewska A. Kilka słów o porostach w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym. Gawron 3 (60) (2011): 15-
20. 
 
Inne 
 
Ciechanowicz K. Droga Mackensena. Gawron 4 (41) (2006): 10-15. 

Garbalewski A. O potrzebie ochrony potoków w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym. Gawron 1 (18) 
(2001): 7-9. 

Garbalewski A. Pomniki przyrody w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym. Gawron 1 (18) (2001): 24-26. 

Garbalewski A. Nowe rezerwaty w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym. Gawron 4 (37) (2005): 28-30. 

Ożarowski D. Reszki - historia, ludzie i przyroda. Gawron 1 (22) (2002): 28-32. 

Ożarowski D. Zapomniana Cierznia. Gawron 1 (26) (2003): 9-11. 

Ożarowski D. Zabytki architektoniczne na obszarze Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i okolic. 
Gawron 1 (30) (2004): 14-24. 

Ptak E. Niezwykłe sanktuarium Gdańska. Gawron 2 (35) (2005):6-8. 

Wilga M. S. Głazy narzutowe w lasach oliwskich. Gawron 2 (19) (2001): 11-14. 

Wilga M. S. Życiodajne martwe drewno. Gawron 3 (48) (2008): 30-35. 

Wilga M. S. „Szlak Grubego Dębu” - dawna Droga Mackensena w Lasach Oliwskich. Gawron 2 (51) (2009): 
12-19. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


