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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:62397-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Kraków: Monitoring środowiska naturalnego inny niż dotyczący branży budowlanej
2017/S 034-062397

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie
pl. Na Stawach 3
Punkt kontaktowy: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie, pl. Na Stawach 3, 30-107 Kraków
Osoba do kontaktów: Izabela Znamirowska
30-107 Kraków
Polska
Tel.:  +48 126198155
E-mail: sekretariat.krakow@rdos.gov.pl , Izabela.Znamirowska.krakow@rdos.gov.pl 
Faks:  +48 126198122
Adresy internetowe: 
Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.krakow.rdos.gov.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e)
punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Agencja/urząd regionalny lub lokalny

I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Środowisko

I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Monitoring stanu ochrony przedmiotów ochrony i monitoring skuteczności działań ochronnych w 12 obszarach
Natura 2000 na Wyżynie Miechowskiej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Usługi
Kategoria usług: nr 27: Inne usługi
Kod NUTS PL21

mailto:sekretariat.krakow@rdos.gov.pl
mailto:Izabela.Znamirowska.krakow@rdos.gov.pl
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II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
(DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu
Część I zamówienia-przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu monitoringu stanu
ochrony przedmiotów ochrony obszarów Natura 2000 oraz monitoringu skuteczności podejmowanych
działań ochronnych wraz z oceną tempa zmian zachodzących w siedliskach przyrodniczych w wyniku
procesów naturalnych (np. erozja, sukcesja). Miejsce realizacji: 12 obszarów Natura 2000: Chodów – Falniów
PLH120063, Cybowa Góra PLH120049, Giebułtów PLH120051, Grzymałów PLH120053, Kaczmarowe Doły
PLH120062, Kalina Mała PLH120054, Komorów PLH120055, Poradów PLH120072, Pstroszyce PLH120073,
Sławice Duchowne PLH120074, Uniejów Parcele PLH120075, Widnica PLH120076;
Częśc II zamówienia- przedmiotem zamówienia jest wykonanie monitoringu wpływu działań ochronnych
podejmowanych w siedliskach przyrodniczych na skład gatunkowy błonkówek z grupy Apidae. Miejsce
realizacji: 12 obszarów Natura 2000: Chodów – Falniów PLH120063, Cybowa Góra PLH120049, Giebułtów
PLH120051, Grzymałów PLH120053, Kaczmarowe Doły PLH120062, Kalina Mała PLH120054, Komorów
PLH120055, Poradów PLH120072, Pstroszyce PLH120073, Sławice Duchowne PLH120074, Uniejów Parcele
PLH120075, Widnica PLH120076
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 1 do SIWZ- OPZ.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
90711500, 90720000

II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

II.1.8) Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części

II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2) Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:

II.2.2) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.3) Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 2.5.2017. Zakończenie 2.10.2017

Informacje o częściach zamówienia
Część nr: 1
Nazwa: Część 1- Usługa polegająca na wykonaniu monitoringu stanu ochrony przedmiotów ochrony obszarów Natura
2000 oraz monitoringu skuteczności podejmowanych działań ochronnych wraz z oceną tempa zmian zachodzących w
siedliskach przyrodniczych w wyniku procesów naturalnych (np. erozja, sukcesja)
1) Krótki opis

Część I zamówienia-przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu monitoringu stanu
ochrony przedmiotów ochrony obszarów Natura 2000 oraz monitoringu skuteczności podejmowanych
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działań ochronnych wraz z oceną tempa zmian zachodzących w siedliskach przyrodniczych w wyniku
procesów naturalnych (np. erozja, sukcesja). Miejsce realizacji: 12 obszarów Natura 2000: Chodów – Falniów
PLH120063, Cybowa Góra PLH120049, Giebułtów PLH120051, Grzymałów PLH120053, Kaczmarowe Doły
PLH120062, Kalina Mała PLH120054, Komorów PLH120055, Poradów PLH120072, Pstroszyce PLH120073,
Sławice Duchowne PLH120074, Uniejów Parcele PLH120075, Widnica PLH120076.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
90711500, 90720000

3) Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 24 552,85 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 2
Nazwa: Częśc II – wykonanie monitoringu wpływu działań ochronnych podejmowanych w siedliskach przyrodniczych na
skład gatunkowy błonkówek z grupy Apidae.
1) Krótki opis

Częśc II zamówienia- przedmiotem zamówienia jest wykonanie monitoringu wpływu działań ochronnych
podejmowanych w siedliskach przyrodniczych na skład gatunkowy błonkówek z grupy Apidae. Miejsce
realizacji: 12 obszarów Natura 2000: Chodów – Falniów PLH120063, Cybowa Góra PLH120049, Giebułtów
PLH120051, Grzymałów PLH120053, Kaczmarowe Doły PLH120062, Kalina Mała PLH120054, Komorów
PLH120055, Poradów PLH120072, Pstroszyce PLH120073, Sławice Duchowne PLH120074, Uniejów Parcele
PLH120075, Widnica PLH120076.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
90711500, 90720000

3) Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 32 617,89 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

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

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:
W przypadku składania oferty na Część I: 600 PLN, a na Część II: 800 PLN
2. Za datę wniesienia wadium w pieniądzu uważa się datę uznania na rachunku Zamawiającego.
3. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Dowód wniesienia wadium należy złożyć wraz
z ofertą.
4. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
a. pieniądzu przelewem, na konto Zamawiającego:
Nr rachunku 86 1010 1270 0051 1913 9120 0000; w tytule przelewu należy wpisać:
„Wadium-monitoring Wyżyna Miechowska- Część …………………….”( należy zaznaczyć której Części
zamówienia wadium dotyczy).
b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że
poręczenie kasy musi być poręczeniem pieniężnym;
c. gwarancjach ubezpieczeniowych;
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d. gwarancjach bankowych;
e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9.11.2000
o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i
1240).

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Wynagrodzenie z tytułu realizacji zamówienia płatne będzie po należytym wykonaniu zamówienia, w terminie do
21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
1. Wykonawcy mogą ubiegać się wspólnie o udzielenie niniejszego zamówienia.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania
ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia, do oferty należy dołączyć
pełnomocnictwo sporządzone w formie pisemnej, określające osobę pełnomocnika, zakres reprezentacji oraz
zawierające wskazanie postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia. Pełnomocnictwo należy załączyć w
formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie
4. W przypadku wyboru oferty złożonej wspólnie przez kilku Wykonawców, przed podpisaniem umowy
Zamawiający może żądać przedstawienia umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

III.1.4) Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

III.2) Warunki udziału

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub
handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: W postępowaniu mogą wziąć
udział Wykonawcy, którzy:
A. nie podlegają wykluczeniu;
B. spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej w
zakresie określonym w III.2.3) Kwalifikacje techniczne niniejszego ogłoszenia.
1. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy;
2. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w
art. 86 ust. 5 ustawy Pzp - .zwaną dalej ustawą przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności
lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz
ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi
załącznik nr 8 do SIWZ.
3. Wraz z ofertą Wykonawca składa aktualne na dzień składania ofert następujące dokumenty stanowiące
wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu:
3.1. Oświadczenie w postaci jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) określonego
rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5.1.2016 ustanawiającego standardowy formularza
jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz.Urz. UE L 3/16). Wzór JEDZ stanowi Załącznik nr 4 do
SIWZ.
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4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,
do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania:
4.1 informacja 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 albo wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu
4.2. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 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;
4.3. 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 albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego
dokumentu potwierdzającego, że wykonawca 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;
4.4. 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 wzorem załącznika nr 9)
4.5. oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne (zgodnie z wzorem załącznika nr 9 );
5. Dokumenty podmiotów mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej:
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentu,
o którym mowa w:
— w pkt. 4.1–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 ustawy. Dokument, o których mowa w zdaniu
poprzedzającym, powinien być wystawiony w nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert.
— w pkt. 4.2 oraz 4.3 – 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. Dokument, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, powinien być wystawiony w nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
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6. 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. 5, 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. Zapis pkt.5 tiret pierwsze zd. 2 i tiret drugie zd. 2 stosuje się.
7. Wykonawca korzystający z podmiotu udostępniającego swoje zasoby na podstawie art. 22a ustawy jest
zobowiązany wykazać, że podmiot ten nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawach wskazanych w
SIWZ.
8. Wykonawca który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw do wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w
postępowaniu składa także jednolite dokumenty (JEDZ) dotyczące tych podmiotów.
9. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, jednolity dokument składa każdy
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnienie warunków
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje
spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.
11. Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w
art. 22 a ustawy Zamawiający wezwie Wykonawcę do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów
dokumentów wskazanych w pkt. 4.1 do 4.5.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zamawiający nie określa w tym
zakresie warunków udziału w postępowaniu.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Zamawiający nie określa w tym zakresie warunków
udziału w postępowaniu i nie ustala poziomu wymaganych standardów.

III.2.3) Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
I. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,
do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących
oświadczeń lub dokumentów:
w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
1. wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których
usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są
wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione
przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie
uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
2. wykazu osób, 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.
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II. Wykonawca zgodnie z art. 22 a ustawy Pzp, może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału
w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia lub jego części, polegać na
zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
III. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić 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. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi
stanowiące przedmiot zamówienia, do realizacji których te zdolności są wymagane.
IV. Wraz z ofertą Wykonawca składa aktualne na dzień składania ofert dokumenty wskazane w sekcji
III.2.1) ,,Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub
handlowego" w pkt.3, pkt.8 i pkt. 9( JEDZ).
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:
1.1. spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:
1.1.1. minimalne warunki dotyczące doświadczenia dla Cześć I:
Wykonawca wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej:
— 2 inwentaryzacje fitosocjologiczne zbiorowisk roślinnych oraz
— 2 prace polegające na wykonaniu monitoringu siedlisk przyrodniczych, zgodnie z zasadami określonymi w
przewodniku metodycznym Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska: „Monitoring siedlisk przyrodniczych.
Przewodnik metodyczny”
1.1.2. minimalne warunki dotyczące doświadczenia dla Cześć II:
Wykonawca wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 inwentaryzacje gatunków błonkówek,
1.1.3. Minimalne warunki dotyczące osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia-
dla Części I: wykonawca skieruje do realizacji zamówienia, co najmniej: jednego eksperta- botanika
posiadającego wykształcenie wyższe przyrodnicze z następujących dyscyplin naukowych: biologia lub ekologia,
z doświadczeniem w wykonaniu co najmniej:
— pięciu inwentaryzacji fitosocjologicznych zbiorowisk roślinnych oraz
— trzech monitoringów siedlisk przyrodniczych o charakterze nieleśnym w tym co najmniej jeden w siedlisku
6210* Murawy kserotermiczne lub 5130 Formacji z jałowcem pospolitym na wrzosowiskach lub nawapiennych
murawach, według zasad określonych w przewodniku metodycznym Głównego Inspektoratu Ochrony
Środowiska: „Monitoring siedlisk przyrodniczych. Przewodnik metodyczny”
1.1.4. Minimalne warunki dotyczące osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia- dla Części
II: wykonawca skieruje do realizacji zamówienia, co najmniej: jednego eksperta–entomologa (specjalistę ds.
błonkówek (pszczół), który powinien posiadać wykształcenie wyższe przyrodnicze z następujących dyscyplin
naukowych: biologia lub ekologia lub ochrona środowiska lub leśnictwo i doświadczenie w wykonaniu co
najmniej dwóch inwentaryzacji gatunków błonkówek, w tym co najmniej jedna z grupy Apidae.
2. Poleganie na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22 a ustawy:
2.1 Wykonawca zgodnie z art. 22 a ustawy, może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w
postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia lub jego części, polegać na
zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących
go z nim stosunków prawnych.
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2.2 Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić 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.
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,
wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi stanowiące
przedmiot zamówienia, do realizacji których te zdolności są wymagane.

III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie

III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Rodzaj procedury

IV.1.1) Rodzaj procedury
Otwarta

IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej
1. Cena brutto. Waga 60
2. Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia. Waga 40

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
LF.082.1.20.2017

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: nie

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
29.3.2017 - 10:00

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert
Data: 29.3.2017 - 10:15



Dz.U./S S34
17/02/2017
62397-2017-PL

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 9 / 10

17/02/2017 S34
http://ted.europa.eu/TED

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

9 / 10

Miejscowość:
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie, pl. Na Stawach 3, 30-107 Kraków
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Zamówienie jest realizowane w ramach
projektu LIFE12 NATPL000053 „Ochrona siedlisk kserotermicznych w obszarach Natura 2000 na Wyżynie
Miechowskiej”.

VI.3) Informacje dodatkowe
1. Uwaga do sekcji II.3 ogłoszenia. Wskazany termin rozpoczęcia realizacji zamówienia jest terminem
orientacyjnym. Zamawiający przewiduje termin realizacji zamówienia dla wszystkich Części zamówienia: od
daty zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego do 2.10.2017 r.
2. Uwaga dotyczy Sekcji IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia: z uwagi na fakt, że kwalifikacje i doświadczenie
osób wyznaczonych do realizacji zamówienia ma znaczący wpływ na jakość wykonania zamówienia,
Zamawiający stosuje kryterium: „Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia”. Wykonawca
wraz z ofertą może złożyć wykaz doświadczenia osób wyznaczonych do realizacji zamówienia, sporządzony
zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 3 do SIWZ, w zakresie określonym w sekcji VII. SIWZ.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Adres internetowy: http:///www.uzp.gov.pl
Faks:  +48 224587700

VI.4.2) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Odwołanie wnosi się 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 zdanie drugie Pzp albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały
przesłane w inny sposób.
2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ, 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 pkt 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.

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http:///www.uzp.gov.pl
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02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Adres internetowy: http:///www.uzp.gov.pl
Faks:  +48 224587700

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
15.2.2017

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

