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LUBELSKIE TOWARZYSTWO ORNITOLOGICZNE 

ul .  Akademicka 13,  20-950 Lubl in 
Lublin, 14 stycznia 2015 r. 

Znak sprawy: 09/LIFE-STREFY/2015 

 
Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne z siedzibą w Lublinie, 20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, 
tel.: 663502134, zwane dalej „Zamawiającym”, w związku z realizacją zadań będących częścią 
projektu „Ochrona rzadkich ptaków strefowych w wybranych obszarach Natura 2000 na Lubelsz-
czyźnie” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ 
(nr umowy LIFE13 NAT/PL/000060) oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej (nr umowy 591/2014/Wn-03-OP-WK-LF/D), ogłasza: 
 

PRZETARG W TRYBIE ART. 70¹ – 705 KODEKSU CYWILNEGO 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU 

na realizację następujących zadań: 

A1 – „Rozpoznanie wybiórczości siedliskowej, zasięgu terytorialnego i zagrożeń dla orlika 
krzykliwego i gadożera”,  
A2 – „Rozpoznanie stanu populacji, parametrów populacyjnych i zagrożeń gatunków stre-
fowych”, 
C2 – „Przemieszczanie młodszego pisklęcia orlika krzykliwego do gniazd ze stratą lęgu”, 
D1 – „Ocena wpływu realizacji projektu na ptaki”. 

1. INFORMACJA O ZAMAWIAJĄCYM 
Nazwa: Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne 
Adres: ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin 

Numer tel.: 663 502 134 
Adres korespondencyjny: ul. Mieszka I 12, 23-200 Kraśnik  

Strona internetowa: www.lto.org.pl 
E-mail: loxia2@wp.pl 

2. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA 
Do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy, o których mowa w art. 701 – 705 
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.) wraz z Re-
gulaminem zawierania umów Lubelskiego Towarzystwa Ornitologicznego. 

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
Zadanie A1 – „Rozpoznanie wybiórczości siedliskowej, zasięgu terytorialnego i zagrożeń 
dla orlika i gadożera” 
  

W celu zdobycia danych na temat zasięgu rewiru żerowiskowego, wybiórczości siedliskowej oraz 
sezonowych zmian w wykorzystaniu areału lęgowego przez samce i samice, podczas dwóch 
pierwszych sezonów lęgowych (w latach 2015 i 2016) zostanie odłowionych 18 osobników orlika 

Przebieg prac w terenie: 
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krzykliwego i 2 osobniki gadożera. Ptaki zostaną wyposażone w precyzyjne nadajniki GPS oraz 
oznakowane kolorowymi i standardowymi obrączkami Stacji Ornitologicznej w Gdańsku dostar-
czonymi przez Zamawiającego. 
Odłowy ptaków zostaną przeprowadzone w obszarach Natura 2000: Lasy Łukowskie, Dolina Dol-
nego Bugu, Uroczysko Mosty-Zahajki, Lasy Parczewskie, Dolina Tyśmienicy, Polesie, Lasy Strze-
leckie, Ostoja Tyszowiecka, Ostoja Nieliska, Zlewnia Górnej Huczwy, Roztocze, Dolina Sołokiji, 
Dolina Szyszły, Lasy Janowskie, Puszcza Solska, Puszcza Sandomierska.  
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 6 października 2014 roku w sprawie ochro-
ny gatunkowej zwierząt (Dz.U. z 2014 r., poz. 1348) orlik krzykliwy i gadożer są gatunkami 
objętymi ścisłą ochroną gatunkową, w związku z tym w celach bezpieczeństwa lokalizacja znanych 
stanowisk tych gatunków zostanie przekazana wybranemu Wykonawcy przed podpisaniem 
umowy. 

Dorosłe osobniki chwytane będą w okolicy gniazda przy pomocy sieci ornitologicznych oraz spre-
parowanych ptaków (puchacza lub bielika), na które orliki i gadożery reagują agresywnie. Czas po-
jedynczej próby chwytania nie może przekroczyć 2 godzin. Podczas jednej próby będzie chwytany 
tylko jeden dorosły z pary ptaków. W tym czasie sieć musi być wciąż obserwowana przez ukrytych 
obserwatorów, którzy natychmiast po schwytaniu ptaka wyplączą go z sieci, założą nadajnik, zaob-
rączkują, przeprowadzą pomiary, pobiorą próby do analizy genetycznej i wypuszczą.  
Ptaki dorosłe będą chwytane w okresie od 15 kwietnia do 15 lipca, w pierwszym i drugim roku re-
alizacji zadania.  
 

Po skończonym każdym sezonie prac w terenie Wykonawca przekaże Zamawiającemu raport  
z przebiegu prac, w ramach którego zostaną opisane następujące informacje: 

Przebieg prac kameralnych: 

− daty i koordynaty GPS miejsca schwytania ptaków,  
− podanie numerów założonych nadajników i obrączek, 
− wyniki pomiarów schwytanych ptaków, 
− pobrane pojedyncze pióra schwytanych ptaków do analiz genetycznych. 

W raporcie należy umieścić mapy z lokalizacją punktów, w których schwytano ptaki oraz zdjęcia 
schwytanych osobników przed i po zamontowaniu nadajnika i obrączek. 
Zadanie zostanie przeprowadzone przez uprawnione osoby – ornitologów, którzy posiadają upraw-
nienia obrączkarskie oraz uzyskają odpowiednie zezwolenie wydane przez właściwą dla danego 
obszaru Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska. 
 
Termin przekazania Zamawiającemu kompletnych raportów wyznacza się na 31 października 
2015 r. i 31 października 2016 r. 
  
Zadanie A2 – „Rozpoznanie stanu populacji, parametrów populacyjnych i zagrożeń gatun-
ków strefowych” 
 

• Inwentaryzacja stanowisk bociana czarnego, bielika, orlika krzykliwego, gadożera, puchacza 
i włochatki w obszarach Natura 2000 w/w zostanie przeprowadzona podczas dwóch pierw-
szych sezonów lęgowych, tj. w latach 2015 i 2016 realizacji projektu. Poza określeniem roz-
mieszczenia terytoriów tych gatunków w ramach inwentaryzacji wyszukiwane będą ich gniaz-
da. W pierwszym etapie inwentaryzacji skontrolowane będą w każdym obszarze Natura 2000, 
w sezonie bezlistnym, drzewostany w wieku powyżej 50 lat. W sezonie zaś lęgowym wyszuki-
wane będą terytoria i zajęte gniazda z wykorzystaniem wyników obserwacji ptaków wykazują-
cych zachowania terytorialne. Inwentaryzacja stanowisk puchacza i włochatki będzie prowa-
dzona z wykorzystaniem stymulacji głosowej oraz poszukiwania śladów obecności ptaków 
(resztki ofiar, wypluwki, odchody).  

Przebieg prac w terenie: 
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W okresie lęgowym znane oraz znalezione w trakcie inwentaryzacji gniazda ww. gatunków bę-
dą co najmniej dwukrotnie kontrolowane. Pierwsza kontrola będzie miała na celu określenie 
zasiedlenia gniazda. W przypadku stwierdzenia niezajęcia kontrolowanego gniazda będą pro-
wadzone poszukiwania gniazda zasiedlonego. Druga kontrola pod koniec sezonu lęgowego 
ma na celu określenie efektów lęgu. Podczas tej kontroli Wykonawca zaobrączkuje wszystkie 
zinwentaryzowane młode ptaki kolorowymi i standardowymi obrączkami ze Stacji Ornitologicz-
nej w Gdańsku, które dostarczy Zamawiający. 
Ilość kontrolowanych stanowisk, w każdym sezonie lęgowym wyniesie 50 stanowisk bociana 
czarnego, 20 bielika, 100 orlika krzykliwego, 1 gadożera oraz 20 puchacza.  
Termin kontroli stanowisk poszczególnych gatunków powinien uwzględniać ich zróżnicowanie 
fenologiczne. Kontrole gniazd powinny być prowadzone we właściwych warunkach pogodo-
wych (brak deszczu, z wykluczeniem okresów chłodnych) oraz we właściwych porach dnia. 
Określenie efektu lęgu powinno być przeprowadzone na podstawie bezpośredniej kontroli 
gniazda na drzewie.  
Podczas kontroli gniazd bociana czarnego zakłada się usuwane sznurków z gniazd. Przy każ-
dej kontroli wszystkich gniazd na drzewie będą wykonywane drobne zabiegi poprawiające wa-
runki dolotu ptaków do gniazd. 
Podczas realizacji tego zadania wytypowane zostaną miejsca instalacji platform gniazdowych 
dla puchacza, orlika krzykliwego i bociana czarnego oraz miejsca montażu budek lęgowych dla 
włochatki. 

 
Przeprowadzenie inwentaryzacji umożliwi zlokalizowanie gniazd, wokół których zostaną usta-
lone bądź skorygowane (w przypadkach zmiany lokalizacji zasiedlonych gniazd) strefy ochron-
ne – co najmniej 30 w poszczególnych latach trwania projektu. 

 

Po skończonym każdym sezonie prac w terenie Wykonawca przekaże Zamawiającemu raport 
z przebiegu prac zawierający: 

Przebieg prac kameralnych: 

− mapę z lokalizacją stwierdzonych stanowisk lęgowych poszczególnych gatunków, 
− kartotekę zlokalizowanych i skontrolowanych gniazd (wg wzoru przekazanego przez Za-

mawiającego), 
− opis warunków siedliskowych, jak również analizy GIS dla odległości gniazda od ściany la-

su, dróg i miejscowości (dotyczy wszystkich 6 gatunków ptaków), 
− przyczyny śmiertelność młodych i sukces lęgowy (dotyczy wszystkich 6 gatunków ptaków), 
− przyczyny strat lęgów młodych (dotyczy wszystkich 6 gatunków ptaków) oraz zagrożenia 

dla poszczególnych stanowisk, 
− opis warunków siedliskowych, sposobu gospodarowania i zagrożenia w obrębie areałów 

łowieckich, 
− propozycje lokalizacji platform dla puchacza, orlika krzykliwego i bociana czarnego oraz 

budek lęgowych dla włochatki, 
− dokumentację fotograficzną. 

 
• Inwentaryzacja sieci trakcyjnych zostanie przeprowadzona podczas dwóch sezonów lęgo-

wych przypadających na rok 2015 i 2016. 
 

W każdym roku Wykonawca wykona dwie kontrole sieci trakcyjnych w celu inwentaryzacji 
miejsc kolizji ptaków z liniami przesyłowymi oraz miejsc śmierci ptaków w wyniku porażenia 
prądem. Przybliżona długość sieci trakcyjnych, które należy rocznie skontrolować wyniesie 500 
km. Dokładna lokalizacja sieci trakcyjnych przewidzianych do kontroli zawarta jest w załączniku 
graficznym nr 1A, 1B, 1C, 1D. 

Przebieg prac w terenie: 

W ciągu jednego roku należy wykonać dwie kontrole w następujących terminach: 
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a) pierwsza kontrola w terminie 15.07-15.08  
b) druga kontrola w terminie 1-30.09. 

 

Po skończonym każdym sezonie prac w terenie Wykonawca przekaże Zamawiającemu raport  
z przebiegu prac zawierający: 

Przebieg prac kameralnych: 

− mapę skontrolowanych odcinków trakcji elektrycznych 
− daty wykonania kontroli,  
− opis stwierdzonych przypadków kolizji ptaków z elementami trakcji elektrycznych z poda-

niem gatunku ptaka, liczby osobników, efektów kolizji, 
− koordynaty GPS miejsc, w których zaobserwowano kolizję ptaków z trakcjami elektrycznymi 

(dotyczy to również innych gatunków ptaków, nie objętych projektem, np. bociana białego), 
− propozycje lokalizacji osłon na linie przesyłowe i transformatory z podaniem współrzędnych 

geograficznych, 
− dokumentację fotograficzną.  

   
Termin dostarczenia Zamawiającemu kompletnego raportu wyznacza się na dzień 31 października 
2015 r. i 31 października 2016 r.  
 
Zadanie C2 – „Przemieszczanie młodszego pisklęcia orlika krzykliwego do gniazd ze stratą 
lęgu” 
 

Podczas pierwszej kontroli gniazd w ramach zadania A2 zostaną zidentyfikowane pary orlika krzy-
kliwego, które straciły lęg. Dorosłe ptaki zostają w rewirach, ale po stracie nie podejmują kolejnej 
próby lęgu. W tych przypadkach młodsze pisklę z gniazda z wyklutymi dwoma młodymi zostanie 
przeniesione do gniazda ptaków, które straciły lęg. Liczba przemieszczeń piskląt pomiędzy gniaz-
dami – od 5 do 10 corocznie przez okres czterech lat projektu (w latach 2015-2018). 

Przebieg prac w terenie: 

Zadanie będzie wykonywane w okresie od 15 maja do 10 czerwca każdego roku przez 2 upraw-
nione osoby, w kilku etapach: 

− kontrola wielkości lęgu oraz ocena rozwoju zarodków w jajach w 40-50 gniazdach orlików  
w drugiej połowie maja dokonywana poprzez sprawdzenie zawartości gniazd na drzewie, 

− kontrola gniazd z dwoma jajami na początku czerwca w czasie planowanego klucia mło-
dych – kontrola gniazd na drzewie, 

− przeniesienie młodszego pisklęcia do gniazda, w którym stwierdzono niezapłodnione jaja 
lub po stwierdzeniu wczesnej straty lęgu.   

W sytuacji, kiedy zabrane z gniazda pisklę od razu nie będzie mogło być umieszczone w gnieździe 
innej pary, przez 2-3 dni będzie przetrzymywane w klinice weterynaryjnej w Lublinie, do czasu zna-
lezienia gniazda „docelowego”. 
Znalezione podczas kontroli gniazd jaja niezapłodnione i z zamarłymi zarodkami zostaną zabrane 
w celu przeprowadzenia badań genetycznych. 
Powyższe prace będą wykonywane zawsze w dobrych warunkach pogodowych i każda przepro-
wadzona próba będzie kontrolowana po kilku dniach w celu sprawdzenia, czy pisklę zostało za-
adoptowane. 
 

Po skończonym każdym sezonie prac w terenie, Zamawiający odbierze od Wykonawcy wykonany 
raport z przebiegu prac zawierający: 

Przebieg prac kameralnych: 

− datę i współrzędne GPS gniazda, z którego pochodzi przemieszczane pisklę, 
− datę i współrzędne GPS gniazda, do którego zostanie przemieszczone pisklę, 
− wyniki kontroli efektów przemieszczania pisklęcia, 
− dokumentację fotograficzną lub monitoring z użyciem fotopułapki. 
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Termin dostarczenia Zamawiającemu kompletnego raportu wyznacza się na dzień 31 października 
2015 r., 31 października 2016 r., 31 października 2017 r., zaś w przypadku ostatniego roku trwania 
projektu do 31 sierpnia 2018 r.  
 
Zadanie D1 – „Ocena wpływu realizacji projektu na ptaki” 
 

Wszystkie zinwentaryzowane stanowiska gatunków objętych projektem (gadożera, orlika krzykli-
wego, bielika, bociana czarnego, puchacza, włochatki) w obrębie obszaru realizacji projektu będą 
objęte monitoringiem w latach 2017 i 2018. Co najmniej dwukrotna kontrola stanowisk umożliwi 
określenie zasiedlenia gniazd, ocenę sukcesu lęgowego, poznanie przyczyn strat lęgów. 

Przebieg prac w terenie: 

Podczas tej kontroli Wykonawca zaobrączkuje wszystkie zinwentaryzowane młode ptaki koloro-
wymi i standardowymi obrączkami ze Stacji Ornitologicznej w Gdańsku, które dostarczy Zamawia-
jący. Przeprowadzona zostanie również ocena wyników zabiegów ochronnych wykonanych w trak-
cie realizacji projektu, tj.: 

− ocena zasiedlenia platform pod gniazda puchacza (40 szt.), bociana czarnego (15 szt.) 
oraz sztucznych gniazd orlika krzykliwego (20 szt.), 

− określenie wyników przemieszczania młodszego pisklęcia orlika krzykliwego do gniazd ze 
stratą lęgu, 

− ocena zajęcia budek lęgowych przez włochatki (60 szt. budek), ich sukces lęgowy, sku-
teczności osłon zainstalowanych przeciwko drapieżnikom, 

− ocena skuteczności osłon i izolatorów na sieciach trakcyjnych w 100 wytypowanych punk-
tach. 

 

Wszystkie zebrane informacje należy zawrzeć w corocznych raportach (łącznie z dokumentacją fo-
tograficzną i mapami), składanych Zamawiającemu w odpowiednich terminach, tj. do 31 paździer-
nika 2017 r., zaś w przypadku ostatniego roku trwania projektu do 31 sierpnia 2018 r.  

Przebieg prac kameralnych: 

 
Kod zgodnie z CPV: 
90711300-7  – Analiza wskaźników ekologicznych innych niż dotyczących branży budowlanej 
71313000  – Usługi doradcze w zakresie środowiska naturalnego 
73.11.00.00  – Usługi badawcze 

4. OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
4.1. Przedłożone oferty muszą być zgodne z wymaganiami zawartymi w dokumentach przetargo-

wych.  
4.2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. Rozwiązania warian-

towe nie będą rozpatrywane. 
4.3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty częściowej. 
4.4. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień uzupełniających.  

5. TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
5.1. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: 

– rozpoczęcie prac: po podpisaniu umowy, 
– zakończenie umowy: do 31 sierpnia 2018 r. 
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5.2. Szczegółowy harmonogram poszczególnych etapów prac oraz terminy ich zakończenia 
umieszczone są w załączniku nr 1 do przedmiotowej specyfikacji zamówienia. 

5.3. Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia terminu realizacji poszczególnych zadań  
i terminu zakończenia przedmiotowej umowy w uzasadnionych przypadkach, tj. m.in.: 

a) wydłużenie czasu uzyskania odpowiednich pozwoleń administracyjnych, 
b) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, tj. długotrwale utrzymujące się 

opady deszczu, bądź wystąpienie niskich temperatur. 
5.4. O czasie trwania oraz przypadkach wydłużenia terminu realizacji poszczególnych zadań 

decyduje Zamawiający.  

6. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWA-
NIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW  

6.1. Oferent winien zapoznać się ze wszystkimi punktami składającymi się na warunki zamówie-
nia. 

6.2. Załączniki wg wzorów powinny zostać wypełnione przez oferenta bez wyjątku i ściśle według 
postanowień zawartych w warunkach zamówienia bez dokonywania w nich zmian przez 
oferenta. 

6.3. W przypadku, gdy jakakolwiek część powyższych dokumentów nie dotyczy oferenta, wpisuje 
on „nie dotyczy”. 

6.4. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. 
6.5. Oferent poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
6.6. Oferta winna być zgodna w kwestii sposobu jej sporządzania, oferowanego przedmiotu i wa-

runków zamówienia, ze wszystkimi wymogami SIWZ oraz przepisami zawartymi w art. 701 – 
705 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.) 
oraz w Regulaminie zawierania umów Lubelskiego Towarzystwa Ornitologicznego. 

6.7. Oferta winna być złożona w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego jako termin 
składania ofert. 

6.8. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu  
z postępowania za skazanie prawomocnym wyrokiem sądu z powodu dopuszczenia się co 
najmniej jednego z poniższych czynów:  

a) udział w organizacji przestępczej, zgodnie z definicją takiej organizacji zawartą w art. 2 ust. 
1 wspólnego działania Rady 98/733/WSiSW, 

b) korupcja, zgodnie z definicją zawartą odpowiednio w art. 3 aktu Rady z dnia 26 maja 1997 
r. oraz art. 3 ust. 1 wspólnego działania Rady 98/742/WSiSW,  

c) oszustwo w rozumieniu art. 1 Konwencji o ochronie interesów finansowych Wspólnot Euro-
pejskich,  

d) udział w praniu pieniędzy, zgodnie z definicją art. 1 dyrektywy Rady 91/308/EWG z dnia 10 
czerwca 1991 r. w sprawie uniemożliwienia korzystania z systemu finansowego w celu pra-
nia pieniędzy.  

Wykonawca składa oświadczenie, zawarte w formularzu ofertowym (załącznik nr 2), dotyczące 
niepodlegania wykluczeniu z postępowania.  
6.9. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące 

warunki: 
a) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepi-

sy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.  
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku – nie dotyczy  
Dokumenty i oświadczenia niezbędne do wykazania spełniania warunków udziału w postę-
powaniu:  
W zakresie wykazania spełnienia przez Wykonawców tego warunku należy przedłożyć oświadcze-
nie złożone na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2. 
 

b) Posiadania wiedzy i doświadczenia.  
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Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku – w celu potwierdzenia spełnienia wa-
runku Wykonawca winien wykazać się zrealizowaniem w okresie ostatnich pięciu lat przed upły-
wem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: 

− doświadczeniem w zakresie prowadzenia co najmniej dwóch wykonanych inwentaryzacji, 
monitoringu lub badań naukowych dotyczących gatunków ptaków strefowych, realizowa-
nych w obrębie obszarów chronionych.  

Dokumenty i oświadczenia niezbędne do wykazania spełniania warunków udziału w postę-
powaniu:  
W zakresie wykazania spełnienia przez wykonawców tego warunku należy przedłożyć:  

− wykaz prac (wg załącznika nr 3 do ogłoszenia) wraz z podaniem ich rodzaju, daty i miejsca 
wykonania określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty i prawidłowo 
ukończone,  

− Zamawiający nie wymaga wskazania w ww. wykazie wszystkich wykonanych zamówień 
oraz informacji o pracach niewykonanych lub wykonanych nienależycie,  

− w zakresie nieuregulowanym niniejszym ogłoszeniem mają zastosowanie przepisy rozpo-
rządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumen-
tów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mo-
gą być składane (Dz. U. z 2013 r., poz.231).  
 

c) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. 
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku – celu potwierdzenia spełnienia wa-
runku Wykonawca winien wykazać posiadanie samochodu osobowego. 
Dokumenty i oświadczenia niezbędne do wykazania spełniania warunków udziału  
w postępowaniu: 
W zakresie wykazania spełnienia przez Wykonawców tego warunku należy przedłożyć oświadcze-
nie złożone na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2.  
 

d) Dysponowania odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.  
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku – w celu potwierdzenia spełnienia wa-
runku Wykonawca winien wykazać się dysponowaniem minimum 4 osobowym zespołem pracow-
ników posiadających wiedzę na temat występowania gatunków ptaków strefowych w województwie 
lubelskim i północnej części województwa podkarpackiego. W ramach tej grupy przynajmniej 2 
osoby powinny posiadać uprawnienia pozwalające na obrączkowanie ptaków strefowych. 
Osoby ubiegające się o realizację przedmiotowego zamówienia powinny ponadto być w pełni dys-
pozycyjne w nienormowanym czasie pracy oraz przynajmniej dwie osoby powinny posiadać prawo 
jazdy kategorii B. 

Dokumenty i oświadczenia niezbędne do wykazania spełniania warunków udziału  
w postępowaniu: 
W zakresie wykazania spełnienia przez Wykonawców tego warunku należy przedłożyć wykaz 
osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca, a które będą uczestniczyć w wyko-
nywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i 
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie 
czynności, z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami oraz oświadczeniem, że 
wskazane osoby posiadają wymagane przepisami prawa uprawnienia – wg załącznika nr 4 do 
ogłoszenia. 
 

e) Sytuacji ekonomicznej i finansowej. 
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku – nie dotyczy. 
Dokumenty i oświadczenia niezbędne do wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu: 
W zakresie wykazania spełnienia przez wykonawców tego warunku należy przedłożyć oświadcze-
nie złożone na formularzu ofertowym załącznik nr 2. 
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6.10. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 
a) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o zamówienie, dotyczy to wspólników spółki cywil-

nej oraz konsorcjum. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do repre-
zentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w po-
stępowaniu i zawarcia umowy (pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty). 

b) Warunki dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia, dysponowania odpowiednim po-
tencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz sytuacji 
ekonomicznej i finansowej, będą badane łącznie – dokumenty określone Rozdz. 6 powinien 
złożyć co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówie-
nia. 

c) Dokument pełnomocnictwa określający jego zakres powinien być przedłożony w oryginale 
lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 

d) Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem wy-
stępującym jako reprezentant pozostałych – pełnomocnikiem. 

e) Wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabez-
pieczenia należytego wykonania umowy. 

f) Wypełniając formularz ofertowy oraz inne dokumenty powołujące się na „Wykonawcę”  
w miejscu „nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące Wykonawców wspól-
nie ubiegających się o zamówienie. 

g) Zamawiający może żądać od Wykonawcy, którego oferta została wybrana, przed podpisa-
niem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę podmio-
tów występujących wspólnie. 

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty 
złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu, wg zasady: spełnia/nie spełnia. 
6.11. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu, zawarte  

w SIWZ podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. 
6.12. Oferta Wykonawcy wykluczonego uznana zostanie za odrzuconą. 
6.13. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: 

a) jest niezgodna z przepisami, o których mowa w art. 701 – 705 ustawy z dnia 23 kwietnia 
1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.) wraz z Regulaminem zawiera-
nia umów Lubelskiego Towarzystwa Ornitologicznego,                                             

b) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji, 
d) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 
e) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, 
f) zawiera błędy w obliczeniu ceny, 
g) Wykonawca w terminie 5 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na popra-

wienie omyłki, 
h) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.  

6.14. O wykluczeniu z postępowania oraz o odrzuceniu oferty Wykonawcy zostaną powiadomieni 
niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty. 

7. INFORMACJE O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 
WYKONAWCY 

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu wykonawcy mają dostarczyć: 
a) wypełniony formularz ofertowy wg załączonego druku – załącznik nr 2 do SIWZ, 
b) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne  

z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ, 
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c) wykaz wykonanych co najmniej dwóch badań naukowych, inwentaryzacji, monitoringów 
dotyczących gatunków ptaków strefowych, realizowanych w obrębie obszarów chronio-
nych z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ,   

d) wykazać osób biorących udział w realizacji zamówienia, posiadających wiedzę na temat 
występowania gatunków ptaków strefowych w województwie lubelskim i północnej części 
województwa podkarpackiego, oraz posiadających uprawnienia pozwalające na obrącz-
kowanie dużych ptaków strefowych, tj. orlik krzykliwy, czy gadożer z wykorzystaniem 
wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ,  

e) pełnomocnictwo do złożenia oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych 
dokumentów złożonych wraz z ofertą (np. w przypadku wykonawców składających ofertę 
wspólną). Uwaga: treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowa-
nia. 

Dokumenty powinny być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem 
przez wykonawcę. 
Niezgodność treści dokumentów załączonych do formularza oferty z powyższymi warunkami sta-
nowić będzie podstawę do wykluczenia oferenta z postępowania. 

8. DOKUMENTY PODMIOTÓW ZAGRANICZNYCH 
8.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się również Wykonawcy z innych państw. 

Wykonawcy zagraniczni powinni wówczas przedłożyć wszystkie wymagane dokumenty i 
oświadczenia. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem 
na język polski. 

8.2. W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów, zawierających dane w  innych 
walutach niż w złotych polskich [PLN], Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie 
kurs średni waluty obcej w złotych ogłoszony przez Narodowy Bank Polski (www.nbp.gov.pl) 
w dniu przekazania ogłoszenia o zamówieniu do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej.  
W przypadku braku ogłoszenia kursu średniego waluty obcej w dniu przekazania ogłoszenia, 
Zamawiający jako kurs przyjmie najbliższy kurs ogłoszony przez NBP, po dniu przekazania 
ogłoszenia o zamówieniu. 

9. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAW-
CAMI ORAZ WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WY-
KONAWCAMI 
a) Wszelkie dokumenty, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje Zamawiający  

i Wykonawcy są zobowiązani przekazywać w formie elektronicznej na adres  
marta.potocka@lto.org.pl Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi na pytania Wy-
konawców. 

b) Zamawiający może odstąpić od udzielania Wykonawcom odpowiedzi, jeżeli pytania wpły-
ną do Zamawiającego na mniej niż 3 dni przed otwarciem ofert. 

c) W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień doty-
czących treści złożonej oferty. 

10.  WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ  
Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z oferentami jest: 

– Pani Marta Potocka, tel. e-mail: marta.potocka@lto.org.pl 

11.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 
Nie dotyczy 
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12.  TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni liczone od daty upływu terminu składania 
ofert. 

13.  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
13.1. Oferta winna być sporządzona wg wzoru na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 

2 do specyfikacji. 
13.2. Do oferty winny być załączone wszystkie dokumenty wymagane w SIWZ. 
13.3. W przypadku, gdyby oferent, jako załącznik do oferty, dołączył kopię jakiegoś dokumentu po-

wyższa kopia winna być potwierdzona przez uprawnionego przedstawiciela oferenta. 
13.4. Oferenci przedstawią oferty zgodne z wymaganiami warunków zamówienia, alternatywy nie 

będą brane pod uwagę. 
13.5. Oferta winna być sporządzona w języku polskim. 
13.6. Oferta winna być napisana na maszynie do pisania, komputerze lub nieścieralnym atramen-

tem oraz winna być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta. 
13.7. Wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenia oferenta winny być również podpi-

sane przez upoważnionego przedstawiciela oferenta, a także wszelkie miejsca, w których 
oferent naniósł zmiany. 

13.8. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela, do oferty 
należy załączyć odpowiednie pełnomocnictwo, o ile nie wynika to z innych dokumentów załą-
czonych przez oferenta. 

13.9. Wskazane jest aby wszystkie strony oferty były kolejno ponumerowane, a całość oferty trwa-
le spięta. 

13.10. Oferent winien zamieścić ofertę w kopercie, która będzie zaadresowana na Zamawiającego 
oraz będzie posiadać oznaczenie: 

 
OFERTA PRZETARGOWA NA REAZLIZACJĘ ZADAŃ 

A1 – „Rozpoznanie wybiórczości siedliskowej, zasięgu terytorialnego i zagrożeń dla orlika  
i gadożera”, 
A2 – „Rozpoznanie stanu populacji, parametrów populacyjnych i zagrożeń gatunków stre-
fowych”, 
C2 – „Przemieszczenie młodszego pisklęcia orlika krzykliwego do gniazd ze stratą lęgu”, 
D1 – „Ocena wpływu realizacji projektu na ptaki” 

 

 
Nie otwierać przed dniem 21 stycznia 2015 r. do godz. 12:00 
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13.11. Poza oznaczeniami podanymi powyżej będzie posiadać nazwę i adres oferenta, aby można 
było odesłać ofertę w przypadku stwierdzenia jej opóźnienia. 

13.12. Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, 
że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu 
przed terminem składania ofert. 

13.13. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu zostanie przygotowane, opieczętowa-
ne i oznaczone określeniem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. 

13.14. Oferent nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu składa-
nia ofert. 

13.15. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
13.16. Oferty złożone po terminie zostaną odrzucone. 
13.17. Oferty nie spełniające wyżej wymienionych kryteriów zostaną odrzucone. 
13.18. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego ozna-

kowania koperty/opakowania. 

14.  MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT  
14.1. Ofertę należy przesłać listem poleconym lub inną przesyłką rejestrowaną wskazującą 

nadawcę na adres Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne, ul. Leszetyckiego 11/5, 20-
863 Lublin do dnia 21 stycznia 2015 r. do godz. 12.00. W przypadku przesyłki pocztowej 
lub kurierskiej decyduje termin doręczenia jej Zamawiającemu.  

14.2. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone oferentom bez otwierania opakowania. 
14.3. Dla ofert przesłanych pocztą liczy się data i godzina dostarczenia do sekretariatu. 
14.4. Zamawiający otworzy koperty pod adresem Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne, ul. 

Leszetyckiego 11/5, 20-863 Lublin, w dniu 21 stycznia 2015 r. o godz. 12:10. 
14.5. Otwarcie ofert jest jawne. 
14.6. Koperty oznaczone „WYCOFANIE” nie zostaną otwarte i zostaną niezwłocznie zwrócone 

Wykonawcy. 
14.7. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 
14.8. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy oferentów, a także in-

formacje dotyczące ceny. 
14.9. Informacje o których mowa wyżej zamawiający przekaże oferentom, którzy nie byli obecni 

przy otwarciu ofert, na ich pisemny wniosek.  
14.10. W toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. 
14.11. Oferty, które nie będą spełniać wymogów specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz 

naruszać przepisy zawarte w art. 701 – 705 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny 
(Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.) oraz w Regulaminie zawierania umów Lubelskiego To-
warzystwa Ornitologicznego zostaną przez Zamawiającego odrzucone. 

14.12. Zamawiający przyzna zamówienie oferentowi, którego oferta odpowiada zasadom określo-
nym w SIWZ, w art. 701 – 705 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 
16, poz. 93, z późn. zm.), w Regulaminie zawierania umów Lubelskiego Towarzystwa Ornito-
logicznego oraz została uznana za najkorzystniejszą. 

14.13. Otwarcia ofert dokona powołana przez Zamawiającego komisja przetargowa. 
14.14. Komisja przetargowa na posiedzeniach niejawnych: 

a) dokona sprawdzenia prawidłowości sporządzenia i kompletności ofert oraz ich merytorycz-
nej oceny, 

b) wskaże niezwłocznie w oparciu o kryteria określone w SIWZ ofertę najkorzystniejszą lub 
ogłosi inne rozstrzygnięcie przetargu. 
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14.15. Zamawiający sporządzi protokół z otwarcia ofert.  

15.  UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ I MODYFIKACJA SIWZ 
15.1. Wykonawcy mogą składać zapytania dotyczące SIWZ. 
15.2. Zamawiający niezwłocznie, jednak nie później niż na 3 dni przed upływem terminu składania 

ofert, udzieli wyjaśnień dotyczących treści niniejszej specyfikacji pod warunkiem, że wniosek 
o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w któ-
rym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

15.3. Pytania oferentów powinny być sformułowane na piśmie i składane na adres 
marta.potocka@lto.org.pl 

15.4. Odpowiedzi przekazywane są Wykonawcom zadającym pytania i publikowane na stronie 
internetowej Zamawiającego bez ujawniania źródeł zapytania. 

15.5. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 
zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

15.6. Dokonaną zmianę specyfikacji. Zamawiający zamieści na stronie internetowej. Jeżeli w wy-
niku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia niezbędny okaże się dodat-
kowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania 
ofert i poinformuje o tym na stronie internetowej. 

16.  SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY 

16.1. Cena ma być wyrażona w złotych polskich brutto z uwzględnieniem należnego podatku od 
towarów i usług. 

16.2. Dla porównania ofert, Zamawiający przyjmuje cenę ofertową, którą stanowi wynagrodzenie 
ryczałtowe brutto za realizację zamówienia, zgodnie z formularzem ofertowym – załącznik nr 
2 do ogłoszenia. 

17. KRYTERIA I TRYB OCENY OFERT 

17.1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich zna-
czeniem: 

Nr Nazwa kryterium  Waga 

1 Cena (koszt) 80 % 

2 Liczba osób uczestniczących w realizacji za-
mówienia, posiadających wyższe wykształce-
nie leśne lub przyrodnicze 

20 % 

17.2. Punkty przyznawane za podane w pkt 17.1 kryteria będą liczone według następujących wzo-
rów: 

Nr kryterium Wzór 

1 Cena (koszt) 
Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga gdzie: 

 - Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert 

 - Cof -  cena podana w ofercie 

2 Liczba osób uczestniczących w realizacji zamó-



„Ochrona rzadkich ptaków strefowych w wybranych obszarach Natura 2000 na Lubelszczyźnie”  
(LIFE13 NAT/PL/000060) 

 

13 

 

wienia, posiadających wyższe wykształcenie le-
śne lub przyrodnicze 
Liczba punktów = Ozn war2 

Ozn war2 wg indywidualnej oceny każdego członka 
Komisji w skali od 0 do 20. 

 gdzie: 

0-1 osoba – 0 pkt 

2-3 osoby – 10 pkt 

4 osoby i powyżej – 20 pkt 

17.3. Po dokonaniu oceny punkty przyznane przez każdego z członków Komisji Przetargowej zo-
staną zsumowane dla każdego z kryteriów oddzielnie. Suma punktów uzyskanych za wszys-
tkie kryteria oceny stanowić będzie końcową ocenę danej oferty. 

17.4. Wynik – oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans – najwyższą liczbę przyznanych 
punktów w oparciu o ustalone kryteria, zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe ofer-
ty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zo-
stanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów. 

17.5. Przed dokonaniem oceny złożonej oferty, zgodnie z powyższym kryterium Zamawiający  
w pierwszej kolejności oceni wymagane załączniki na zasadzie kryterium spełnia/niespełna. 
Jeżeli dany Wykonawca w 100% dołączy komplet wszystkich dokumentów – załączników, 
Zamawiający w następnej kolejności podda ocenie kryterium cenowe. 

18. UMOWA Z WYKONAWCĄ 
Umowa z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta na warunkach okre-
ślonych we wzorze umowy wg załącznika nr 6 do ogłoszenia, niezwłocznie po ogłoszeniu rozstrzy-
gnięcia przetargu. 

19. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO 
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPARWIE ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO   

1. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta jest zgodna z przepisami, o któ-
rych mowa w art. 701 – 705 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, 
poz. 93, z późn. zm.), z Regulaminem zawierania umów Lubelskiego Towarzystwa Ornitologicz-
nego i SIWZ zamówienia oraz została uznana za najkorzystniejszą wg podanych w niniejszej 
SIWZ kryteriów oceny. 

2. Po wyborze oferty Zamawiający zamieści informację na swojej stronie internetowej.  
3. Pełna treść wzoru umowy znajduje się w Załączniku nr 6 do SIWZ. 
4. W przypadku wybrania oferty Wykonawcy będącego osobą fizyczną, przed zawarciem umowy 

złoży on aktualne zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej lub kopię dowodu oso-
bistego. 

20. PROTESTY I ODWOŁANIA  
Protesty i odwołania nie stosuje się. 

21. UNIEWAŻNIENIE PRZETARGU 
Zamawiający może unieważnić przetarg, gdy: 
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a) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na sfinanso-
wanie zadania, 

b) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja zamówienia nie leży w intere-
sie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć, 

c) instytucja sponsorująca zamówienie odmówi sfinansowania realizacji przedmiotu zamówienia  
z przyczyn niezależnych od Zamawiającego. 

22. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
22.1. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień doty-

czących treści złożonej oferty lub uzupełnienia dokumentów, na zasadach opisanych w us-
tawie Prawo zamówień publicznych art. 26 ust. 3 i 4 oraz art. 87 ust.1. 

22.2. Zamawiający może dokonać poprawek w ofercie na zasadach art. 87 ust. 2 Pzp. 
22.3. Niezwłocznie po sprawdzeniu i ocenie ofert Zamawiający powiadomi pisemnie oraz drogą 

elektroniczną lub faksem Wykonawców, którzy złożyli oferty o rozstrzygnięciu przetargu.  
22.4. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania zarówno przed, jak i po ot-

warciu ofert, przed zawarciem umowy. 
22.5. Zamawiający może odwołać/zmienić warunki przetargu przed dniem składania ofert.  

23. ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ 
Załącznik nr 1 – Harmonogram rzeczowo-finansowy 
Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy 
Załącznik nr 3 – Wykaz prac 
Załącznik nr 4 – Wykaz osób 
Załącznik nr 5 – Regulamin zawierania umów Lubelskiego Towarzystwa Ornitologicznego 
Załącznik nr 6 – Wzór umowy 
 
Załączniki graficzne nr 1A, 1B, 1C, 1D – Lokalizacja sieci trakcyjnych przewidzianych do kontroli 
 

Sporządzili i zatwierdzili pod względem merytorycznym i formalnym: 
 

Koordynator projektu: Marta Potocka 
 

 
 

................................................................. 
 
 

Prawnik projektu: Krzysztof Klimkowski 
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