
Dz.U./S S9
14/01/2020
16876-2020-PL

Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1 / 12

14/01/2020 S9
https://ted.europa.eu/
TED

Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

1 / 12

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:16876-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Kraków: Usługi środowiska naturalnego
2020/S 009-016876

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie
Adres pocztowy: ul. Mogilska 25
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL21
Kod pocztowy: 31-542
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Anna Trojecka-Brzezińska
E-mail: anna.trojecka-brzezinska.krakow@rdos.gov.pl 
Tel.:  +48 126198161
Faks:  +48 126198122
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.krakow.rdos.gov.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://bip.krakow.rdos.gov.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://rdos-krakow.ezamawiajacy.pl

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Agencja/urząd regionalny lub lokalny

I.5) Główny przedmiot działalności
Środowisko

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Wykonanie koszenia, wycinki oraz karczowania drzew i krzewów na murawach kserotermicznych – drugie
postępowanie
Numer referencyjny: CH.082.1.2020.AT

II.1.2) Główny kod CPV
90700000

mailto:anna.trojecka-brzezinska.krakow@rdos.gov.pl
http://bip.krakow.rdos.gov.pl
http://bip.krakow.rdos.gov.pl
https://rdos-krakow.ezamawiajacy.pl
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II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu działań ochronnych dla siedlisk
kserotermicznych na terenie następujących 17 obszarów Natura 2000 w powiecie miechowskim: Chodów
– Falniów PLH120063, Cybowa Góra PLH120049, Dąbie PLH120064, Giebułtów PLH120051, Grzymałów
PLH120053, Kaczmarowe Doły PLH120062, Kalina-Lisiniec PLH120007, Kalina Mała PLH120054, Komorów
PLH120055, Opalonki PLH120071, Poradów PLH120072, Pstroszyce PLH120073, Sławice Duchowne
PLH120074, Sterczów - Ścianka PLH120015, Uniejów Parcele PLH120075, Wały PLH120017 oraz Widnica
PLH120076.
2. Zamówienia podzielone zostało na 4 części.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Prowadzenie działań ochronnych w 5 obszarach Natura 2000: Kalina Mała, Kalina Lisiniec, Giebułtów,
Grzymałów, Cybowa Góra
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
77211400
77312000
77314000
90720000
90721000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL21

II.2.4) Opis zamówienia:
1. W ramach części zamówienia nr 1 – Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania usługi karczowaniu
oraz wycinaniu nadmiernej liczby krzewów na powierzchni muraw kserotermicznych oraz na powierzchniach
bezpośrednio z nimi sąsiadujących, znajdujących się w granicach obszaru Natura 2000, wycince drzew,
koszeniu płatów muraw oraz innych zbiorowisk w ich bezpośrednim sąsiedztwie, występujących w granicach
obszaru Natura 2000 oraz utylizacji biomasy powstałej wskutek wykonania powyższych działań – w 5
obszarach Natura 2000: Kalina Mała, Kalina Lisiniec, Giebułtów, Grzymałów, Cybowa Góra. Dokładne
lokalizacje działań ochronnych zostały wskazane na mapach, stanowiących załącznik nr 5 do OPZ. Skrócony
opis stanu obszarów objętych działaniami ochronnymi, rodzaje planowanych prac oraz docelowe pokrycie
drzewami i krzewami zawarte są w tabeli nr 1 stanowiącej załącznik nr 1 do OPZ.
2. Szczegółowy zakres przedmiotu niniejszego zamówienia precyzują załączniki nr 8 do SIWZ – Opis
przedmiotu zamówienia (OPZ).
3. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę,
osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia podstawowe czynności techniczne, takie jak: koszenie,
usuwanie drzew i krzewów, kwalifikowanych jako pracownicy fizyczni.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
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Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie koordynatora / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/04/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Przedmiotowe zamówienia realizowane jest w ramach projektu nr POIS.02.04.00-00-0180/16 pn.: „Ochrona
zagrożonych gatunków i siedlisk chronionych w ramach sieci Natura 2000 w Małopolsce” realizowanego przez
Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Krakowie w ramach działania 2.4. oś priorytetowa II Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę dla części zamówienia nr 1 wadium w kwocie 1
000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100). Okres ważności wadium musi obejmować cały okres
związania ofertą.
2. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Prowadzenie działań ochronnych w 4 obszarach Natura 2000: Poradów, Sławice Duchowne, Komorów,
Kaczmarowe Doły
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
77211400
77312000
77314000
90720000
90721000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL21

II.2.4) Opis zamówienia:
1. W ramach części zamówienia nr 2 – Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania usługi karczowaniu
oraz wycinaniu nadmiernej liczby krzewów na powierzchni muraw kserotermicznych oraz na powierzchniach
bezpośrednio z nimi sąsiadujących, znajdujących się w granicach obszaru Natura 2000, wycince drzew oraz
utylizacji biomasy powstałej wskutek wykonania powyższych działań – w 4 obszarach Natura 2000: Poradów,
Sławice Duchowne, Komorów, Kaczmarowe Doły. Dokładne lokalizacje działań ochronnych zostały wskazane
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na mapach, stanowiących załącznik nr 5 do OPZ. Skrócony opis stanu obszarów objętych działaniami
ochronnymi, rodzaje planowanych prac oraz docelowe pokrycie drzewami i krzewami zawarte są w tabeli nr 2
stanowiącej załącznik nr 2 do OPZ.
2. Szczegółowy zakres przedmiotu niniejszego zamówienia precyzują załączniki nr 8 do SIWZ – opis
przedmiotu zamówienia (OPZ).
3. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę,
osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia podstawowe czynności techniczne, takie jak: usuwanie
drzew i krzewów, kwalifikowanych jako pracownicy fizyczni.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie koordynatora / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/04/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Przedmiotowe zamówienia realizowane jest w ramach projektu nr POIS.02.04.00-00-0180/16 pn.: „Ochrona
zagrożonych gatunków i siedlisk chronionych w ramach sieci Natura 2000 w Małopolsce” realizowanego przez
Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Krakowie w ramach działania 2.4. oś priorytetowa II Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę dla części zamówienia nr 2 wadium w kwocie 500,00
PLN (słownie: pięćset złotych 00/100). Okres ważności wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.
2. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Prowadzenie działań ochronnych w 4 obszarach Natura 2000: Sterczów-Ścianka, Opalonki, Dąbie, Wały
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
77211400
77312000
77314000
90720000
90721000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
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Kod NUTS: PL21

II.2.4) Opis zamówienia:
1. W ramach części zamówienia nr 3 – Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania usługi karczowaniu
oraz wycinaniu nadmiernej liczby krzewów na powierzchni muraw kserotermicznych oraz na powierzchniach
bezpośrednio z nimi sąsiadujących, znajdujących się w granicach obszaru Natura 2000, wycince drzew,
koszeniu płatów muraw oraz innych zbiorowisk w ich bezpośrednim sąsiedztwie, występujących w granicach
obszaru Natura 2000 oraz utylizacji biomasy powstałej wskutek wykonania powyższych działań – w 4
obszarach Natura 2000: Sterczów-Ścianka, Opalonki, Dąbie, Wały. Dokładne lokalizacje działań ochronnych
zostały wskazane na mapach, stanowiących załącznik nr 5 do OPZ. Skrócony opis stanu obszarów objętych
działaniami ochronnymi, rodzaje planowanych prac oraz docelowe pokrycie drzewami i krzewami zawarte są w
tabeli nr 3 stanowiącej załącznik nr 3 do OPZ.
2. Szczegółowy zakres przedmiotu niniejszego zamówienia precyzują załączniki nr 8 do SIWZ – Opis
przedmiotu zamówienia (OPZ).
3. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę,
osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia podstawowe czynności techniczne, takie jak: koszenie,
usuwanie drzew i krzewów, kwalifikowanych jako pracownicy fizyczni.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie koordynatora / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/04/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Przedmiotowe zamówienia realizowane jest w ramach projektu nr POIS.02.04.00-00-0180/16 pn.: „Ochrona
zagrożonych gatunków i siedlisk chronionych w ramach sieci Natura 2000 w Małopolsce” realizowanego przez
Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Krakowie w ramach działania 2.4. oś priorytetowa II Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę dla części zamówienia nr 3 wadium w kwocie 1
000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100). Okres ważności wadium musi obejmować cały okres
związania ofertą.
2. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
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Prowadzenie działań ochronnych w 4 obszarach Natura 2000: Pstroszyce, Uniejów-Parcele, Widnica, Chodów-
Falniów
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
77211400
77312000
77314000
90720000
90721000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL21

II.2.4) Opis zamówienia:
1. W ramach części zamówienia nr 4 – Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania usługi karczowaniu
oraz wycinaniu nadmiernej liczby krzewów na powierzchni muraw kserotermicznych oraz na powierzchniach
bezpośrednio z nimi sąsiadujących, znajdujących się w granicach obszaru Natura 2000, wycince drzew,
koszeniu płatów muraw oraz innych zbiorowisk w ich bezpośrednim sąsiedztwie, występujących w granicach
obszaru Natura 2000 oraz utylizacji biomasy powstałej wskutek wykonania powyższych działań – w 4
obszarach Natura 2000: Pstroszyce, Uniejów-Parcele, Widnica, Chodów-Falniów. Dokładne lokalizacje działań
ochronnych zostały wskazane na mapach, stanowiących załącznik nr 5 do OPZ. Skrócony opis stanu obszarów
objętych działaniami ochronnymi, rodzaje planowanych prac oraz docelowe pokrycie drzewami i krzewami
zawarte są w tabeli nr 4 stanowiącej załącznik nr 4 do OPZ.
2. Szczegółowy zakres przedmiotu niniejszego zamówienia precyzują załączniki nr 8 do SIWZ – Opis
przedmiotu zamówienia (OPZ).
3. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę,
osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia podstawowe czynności techniczne, takie jak: koszenie,
usuwanie drzew i krzewów, kwalifikowanych jako pracownicy fizyczni.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie koordynatora / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/04/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:



Dz.U./S S9
14/01/2020
16876-2020-PL

Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 7 / 12

14/01/2020 S9
https://ted.europa.eu/
TED

Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

7 / 12

Przedmiotowe zamówienia realizowane jest w ramach projektu nr POIS.02.04.00-00-0180/16 pn.: „Ochrona
zagrożonych gatunków i siedlisk chronionych w ramach sieci Natura 2000 w Małopolsce” realizowanego przez
Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Krakowie w ramach działania 2.4. oś priorytetowa II Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę dla części zamówienia nr 4 wadium w kwocie 300,00
PLN (słownie: trzysta złotych 00/100). Okres ważności wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.
2. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczegółowych warunków

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczegółowych warunków

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Dla wszystkich części zamówienia:
— Warunek dotyczący zdolności technicznej zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w
tym okresie, wykonał co najmniej 1 usługę polegającą na koszeniu lub wycince drzew i krzewów na obszarach
chronionych (m.in. obszar Natura 2000, rezerwat, park narodowy),
— Warunek dotyczący zdolności zawodowej zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje osobą
zdolną do wykonania zamówienia, tj.:
1)) Koordynatorem prac:
— doświadczenie zawodowe: posiadanie doświadczenie w realizacji co najmniej 1 usługi polegającej na
koszeniu lub wycince drzew i krzewów na obszarach chronionych (m. in. obszar Natura 2000, rezerwat, park
narodowy).
Wykonawca, w razie złożenia oferty na wszystkie części zamówienia, zobowiązany będzie wykazać spełnienia
warunku jednokrotnie (warunki nie kumulują się).
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.
Zamawiający nie weryfikuje podwykonawców (nie będących podmiotami, na zasoby których powołuje się
Wykonawca) pod kątem braku istnienia podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu (art. 25a ust. 5
ustawy Pzp).
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, 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.
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu,
że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności
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przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na
potrzeby realizacji zamówienia. Z treści dokumentów musi wynikać, jakie zasoby podmiot udostępnia i na
jakich zasadach oraz w jakim okresie, w jaki sposób te zasoby zostaną wykorzystane przez Wykonawcę
przy wykonywaniu zamówienia, zaś w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doświadczenia – z treści dokumentów musi wynikać deklaracja faktycznego udziału podmiotu
trzeciego w realizacji zamówienia.
Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe
lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków
udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 ustawy Pzp.
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,
Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub
usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
Z uwagi na ograniczoną ilość znaków w tym miejscu formularza ogłoszenia, szczegółowe wymogi dotyczące
powyższych warunków udziału w postępowaniu precyzują zapisy SIWZ, a w szczególności pkt 5 SIWZ.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie
krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:
1) w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności
technicznej lub zawodowej, Zamawiający żąda:
a) wykazu usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty
wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane oraz dowodów określających, czy te
usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione
przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy – w zakresie
niezbędnym do wykazania spełniania warunku określonego w pkt 5 ppkt 1.2) lit. c), z zastrzeżeniem § 3 ust.
2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać
Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126 z późn. zm.)
– Załącznik nr 6 do SIWZ;
b) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych
zaświadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnych
do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją
o podstawie do dysponowania tymi osobami – w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku
określonego w pkt 5 ppkt 1.2) lit. c) – załącznik nr 7 i 7a do SIWZ.
W przypadku, gdy złożone przez Wykonawców dokumenty, oświadczenia dotyczące warunków udziału
w postępowaniu zawierają dane/informacje w innych walutach niż określono to w niniejszej specyfikacji,
Zamawiający, jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie kurs NBP z dnia wszczęcia postępowania. Jeżeli w
dniu wszczęcia postępowania nie będzie opublikowany średni kurs walut przez NBP, Zamawiający przyjmie
kurs przeliczeniowy z ostatniej opublikowanej tabeli kursów NBP przed dniem wszczęcia postępowania o
zamówieniu.
Kursy walut dostępne są pod następującym adresem internetowym:
http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/kursy/kursy_archiwum.html
Zamawiający będzie korzystał z Archiwum kursów średnich – tabela A.
http://www.nbp.pl/home.aspx?c=/ascx/archa.ascx

http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/kursy/kursy_archiwum.html
http://www.nbp.pl/home.aspx?c=/ascx/archa.ascx
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Ocena spełniania powyższych warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie
spełnia”.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, wraz z istotnymi zmianami umowy, zawiera
załącznik nr 9 do SIWZ – Projekt umowy.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 20/02/2020
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 20/02/2020
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
1. Otwarcie ofert nastąpi poprzez upublicznienie wczytanych na platformie ofert.
2. Informacja z otwarcia ofert opublikowana zostanie na stronie internetowej Zamawiającego oraz na platformie
w zakładce „Dokumenty zamówienia” w folderze „Informacja z otwarcia ofert" i zawierać będzie dane określone
w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:
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Zgodnie z treścią art. 24aa ustawy Pzp Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania najpierw oceny
oferta następnie zbadania, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, którzy:
— podlegają wykluczeniu na podstawie przepisów, o których mowa w art. 24 ust. 1, pkt 12–22 ustawy Pzp, z
zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie – do potwierdzenia oświadczeniem w formie JEDZ, oraz
dokumentami wskazanymi w pkt 7 ppkt 1.1) SIWZ,
— podlegają wykluczeniu na podstawie przepisów, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy – do
potwierdzenia oświadczeniem składanym w terminie do 3 dni, liczonym od dnia ogłoszenia na stronie
internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert.
W celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie przepisów, o których
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp, oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, do oferty musi
dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu
zamówienia, 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. Zamawiający wymaga wypełnienia JEDZ w zakresie odpowiadającym
wszelkim wymaganiom określonym w SIWZ. Informacje zawarte w formularzu JEDZ będą stanowić wstępne
potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Oświadczenie w formie JEDZ należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 2a do SIWZ lub na
odpowiednio wypełnionym formularzu na stronie internetowej https://ec.europa.eu/tools/espd?lang=pl, z
wykorzystaniem pliku w formacie xml, stanowiącego załącznik nr 2b do SIWZ.
Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie
krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:
1) w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda:
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) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego, zakazu
ubiegania się o zamówienie publiczne;
c) oświadczenie 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 opłat tych należności.
Pozostałe dokumenty, które Wykonawca jest zobowiązany złożyć wraz z ofertą:
1) wypełniony formularz ofertowy - załącznik nr 1a–1d do SIWZ – w zależności od wybranej części zamówienia,
2) wypełniony wykaz doświadczenia koordynatora – załącznik nr 1A do SIWZ,
3) w przypadku złożenia oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia –
pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
4) pełnomocnictwo udzielane osobom podpisującym dokumenty ofertowe, o ile prawo do reprezentowania
Wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentów rejestrowych.
Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do treści ogłoszenia, pozostałe informacje
zawarto w SIWZ.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

https://ec.europa.eu/tools/espd?lang=pl
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Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy: http:///www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Informacje ogólne.
1) Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał
interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz
specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której
mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.
2) Środkami ochrony prawnej, o których mowa powyżej, są:
a) odwołanie;
b) skarga do sądu.
2. Odwołanie. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo zamówień
publicznych czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania
czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych.
Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w następujących terminach:
1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego
wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy zdanie drugie albo w terminie
15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;
2) wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ odwołanie wnosi się w terminie
10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji
istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej;
3) odwołanie wobec czynności innych niż określone w ppkt 1. 1) i 2) wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w
którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia.
Szczegółowo kwestie odnoszące się do odwołania przedstawione są w art. 180–198 ustawy.
Skarga do sądu.
Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
Szczegółowo kwestie dotyczące skargi do sądu uregulowane zostały w art. 198a–198g ustawy.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http:///www.uzp.gov.pl


Dz.U./S S9
14/01/2020
16876-2020-PL

Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 12 / 12

14/01/2020 S9
https://ted.europa.eu/
TED

Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

12 / 12

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy: http:///www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/01/2020

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http:///www.uzp.gov.pl

