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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:28823-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Kraków: Usługi leśnictwa
2018/S 014-028823

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie
ul. Mogilska 25
Kraków
31-542
Polska
Osoba do kontaktów: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie, ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków
Tel.:  +48 126198151
E-mail: Izabela.Znamirowska.Krakow@rdos.gov.pl 
Faks:  +48 126198122
Kod NUTS: PL21
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.krakow.rdos.gov.pl

I.2) Wspólne zamówienie

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 na adres podany powyżej

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 działań ochronnych na powierzchniach muraw kserotermicznych w obszarze Natura 2000 Dolina
Prądnika PLH120004 - teren Ojcowskiego Parku Narodowego.
Numer referencyjny: LF.082.1.15.2018.RS

II.1.2) Główny kod CPV
77200000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

mailto:Izabela.Znamirowska.Krakow@rdos.gov.pl
http://bip.krakow.rdos.gov.pl
http://bip.krakow.rdos.gov.pl
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II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie działań ochronnych w Ojcowskim Parku Narodowym w 29 obszarach
przeznaczonych do regeneracji muraw naskalnych, polegajacych na:
— karczowaniu drzew i krzewów o obwodzie pnia do 22 cm, mierzonego na wysokości 5 cm cm nad gruntem z
wyniesieniem pozyskanej biomasy poza powierzchnię obszaru działań ochronnych,
— ścince drzew i krzewów o obwodzie pnia powyżej 23 cm, mierzonego na wysokości 5 cm cm nad gruntem,
- manipulacji drewna na sortymenty i wyniesienie pozyskanego drewna poza powierzchnię obszaru działań
ochronnych,
— koszeniu runi nieużytku rolnego i utylizacji pozyskanej biomasy,
— transporcie i składowanie drewna w miejscach wskazanych przez Ojcowski Park Narodowy.
Zamówienie zostało podzielone na 3 części:
Część I obejmująca 10 obszarów działań ochronnych o łącznej powierzchni 5,43 ha,
Część II obejmująca 10 obszarów działań ochronnych o łącznej powierzchni 2,23 ha,
Część III obejmująca 9 obszarów ochronnych o łącznej powierzchni 1,35 ha.

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:
Część I
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
77211400
77211500
77314000
77200000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL21
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren Ojcowskiego Parku Narodowego.

II.2.4) Opis zamówienia:
1. W projekcie LIFE12 NAT/PL/000053 pn. „Ochrona siedlisk kserotermicznych w obszarach Natura 2000 na
Wyżynie Miechowskiej” w działaniu ACTION C.2: Oczyszczenie powierzchni z drzew i krzewów, zaplanowane
zostały działania polegające na karczowaniu i wycince drzew i krzewów rosnących na powierzchniach muraw
kserotermicznych.
W ramach tego zamówienia zaplanowano działania ochronne w Ojcowskim Parku Narodowym w obszarach
przeznaczonych do regeneracji muraw naskalnych,
Działania będą polegały na:
— karczowaniu drzew i krzewów o obwodzie pnia do 22 cm, mierzonego na wysokości 5 cm cm nad gruntem z
wyniesieniem pozyskanej biomasy poza powierzchnię obszaru działań ochronnych,
— ścince drzew i krzewów o obwodzie pnia powyżej 23 cm, mierzonego na wysokości 5 cm cm nad gruntem,
- manipulacji drewna na sortymenty i wyniesienie pozyskanego drewna poza powierzchnię obszaru działań
ochronnych,
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— koszeniu runi nieużytku rolnego i utylizacji pozyskanej biomasy,
— transporcie i składowanie drewna w miejscach wskazanych przez Ojcowski Park Narodowy.
Część I obejmuje 10 obszarów działań ochronnych o łącznej powierzchni 5,43 ha,
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, lokalizacja poszczególnych obszarów działań ochronnych, opis
sposobu wykonania prac zawiera Załączniki nr 1a, OPZ.
2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca przez cały okres realizacji zamówienia, zgodnie
z treścią art. 29 ust. 3a ustawy zatrudniał na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
26.6.1974 r. Kodeks Pracy, osoby wykonujące czynności niezbędne do realizacji zamówienia. Rodzaj czynności
niezbędnych do realizacji zamówienia przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę pracowników
fizycznych - wykonujacych koszenie, wycinke i karczowanie krzewów i drzew (mogą to być osoby, o których
mowa w art. 22 ust. 2 ustawy).
Powyższy warunek zostanie spełniony poprzez zatrudnienie na umowę o pracę nowych pracowników lub
oddelegowanie do realizacji zamówienia zatrudnionych już u Wykonawcy lub Podwykonawcy pracowników, jak
również poprzez zawarcie umowy o pracę tymczasową na podstawie ustawy z dnia 9.7.2003 r. o zatrudnieniu
pracowników tymczasowych (Dz. U. Nr 166, poz. 1608 ze zm.) (mogą to być osoby, o których mowa w art. 22
ust. 2 ustawy).

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji jakości / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Kryterium społeczne- zatrudnienie osób będących członkami grup społecznie
marginalizowanych, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy / Waga: 10
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 262 111.11 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 15/05/2018
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: LIFE12 NAT/PL/000053 „Ochrona siedlisk kserotermicznych w obszarach
Natura 2000 na Wyżynie Miechowskiej

II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Oferta na Część I musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 5200 PLN. Pozostałe informację dot.
wadium w SIWZ.
2. Zastrzeżenie do sekcji: II.2.7 ogłoszenia: Wykonawca musi dotrzymać wcześniejszych terminów pośrednich,
wskazanych w Załaczniku nr 1 a do SIWZ.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
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Część II
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
77211400
77211500
77314000
77200000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL21
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren Ojcowskiego Parku Narodowego.

II.2.4) Opis zamówienia:
1. W projekcie LIFE12 NAT/PL/000053 pn. „Ochrona siedlisk kserotermicznych w obszarach Natura 2000 na
Wyżynie Miechowskiej” w działaniu ACTION C.2: Oczyszczenie powierzchni z drzew i krzewów, zaplanowane
zostały działania polegające na karczowaniu i wycince drzew i krzewów rosnących na powierzchniach muraw
kserotermicznych.
W ramach tego zamówienia zaplanowano działania ochronne w Ojcowskim Parku Narodowym w obszarach
przeznaczonych do regeneracji muraw naskalnych,
Działania będą polegały na:
— karczowaniu drzew i krzewów o obwodzie pnia do 22 cm, mierzonego na wysokości 5 cm cm nad gruntem z
wyniesieniem pozyskanej biomasy poza powierzchnię obszaru działań ochronnych,
— ścince drzew i krzewów o obwodzie pnia powyżej 23 cm, mierzonego na wysokości 5 cm cm nad gruntem,
- manipulacji drewna na sortymenty i wyniesienie pozyskanego drewna poza powierzchnię obszaru działań
ochronnych,
— koszeniu runi nieużytku rolnego i utylizacji pozyskanej biomasy,
— transporcie i składowanie drewna w miejscach wskazanych przez Ojcowski Park Narodowy.
Część I obejmuje 10 obszarów działań ochronnych o łącznej powierzchni 2,23 ha,
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, lokalizacja poszczególnych obszarów działań ochronnych, opis
sposobu wykonania prac zawiera Załączniki nr 1b, OPZ.
2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca przez cały okres realizacji zamówienia, zgodnie
z treścią art. 29 ust. 3a ustawy zatrudniał na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
26.6.1974 r. Kodeks Pracy, osoby wykonujące czynności niezbędne do realizacji zamówienia. Rodzaj czynności
niezbędnych do realizacji zamówienia przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę pracowników
fizycznych - wykonujacych koszenie, wycinke i karczowanie krzewów i drzew (mogą to być osoby, o których
mowa w art. 22 ust. 2 ustawy).
Powyższy warunek zostanie spełniony poprzez zatrudnienie na umowę o pracę nowych pracowników lub
oddelegowanie do realizacji zamówienia zatrudnionych już u Wykonawcy lub Podwykonawcy pracowników, jak
również poprzez zawarcie umowy o pracę tymczasową na podstawie ustawy z dnia 9.7.2003 r. o zatrudnieniu
pracowników tymczasowych (Dz. U. Nr 166, poz. 1608 ze zm.) (mogą to być osoby, o których mowa w art. 22
ust. 2 ustawy).

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji jakości / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Kryterium społeczne- zatrudnienie osób będących członkami grup społecznie
marginalizowanych, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy / Waga: 10
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Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 150 785.18 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 15/05/2018
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: LIFE12 NAT/PL/000053 „Ochrona siedlisk kserotermicznych w obszarach
Natura 2000 na Wyżynie Miechowskiej

II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Oferta na Część II musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 3000,00 zł. Pozostałe informację dot.
wadium w SIWZ.
2. Zastrzeżenie do sekcji: II.2.7 ogłoszenia: Wykonawca musi dotrzymać wcześniejszych terminów pośrednich,
wskazanych w Załaczniku nr 1 b do SIWZ.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część III
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
77211400
77211500
77314000
77200000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL21
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren Ojcowskiego Parku Narodowego.

II.2.4) Opis zamówienia:
1. W projekcie LIFE12 NAT/PL/000053 pn. „Ochrona siedlisk kserotermicznych w obszarach Natura 2000 na
Wyżynie Miechowskiej” w działaniu ACTION C.2: Oczyszczenie powierzchni z drzew i krzewów, zaplanowane
zostały działania polegające na karczowaniu i wycince drzew i krzewów rosnących na powierzchniach muraw
kserotermicznych.
W ramach tego zamówienia zaplanowano działania ochronne w Ojcowskim Parku Narodowym w obszarach
przeznaczonych do regeneracji muraw naskalnych,
Działania będą polegały na:
— karczowaniu drzew i krzewów o obwodzie pnia do 22 cm, mierzonego na wysokości 5 cm cm nad gruntem z
wyniesieniem pozyskanej biomasy poza powierzchnię obszaru działań ochronnych,
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— ścince drzew i krzewów o obwodzie pnia powyżej 23 cm, mierzonego na wysokości 5 cm cm nad gruntem,
- manipulacji drewna na sortymenty i wyniesienie pozyskanego drewna poza powierzchnię obszaru działań
ochronnych,
— koszeniu runi nieużytku rolnego i utylizacji pozyskanej biomasy,
— transporcie i składowanie drewna w miejscach wskazanych przez Ojcowski Park Narodowy.
Część I obejmuje 10 obszarów działań ochronnych o łącznej powierzchni 1,35 ha,
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, lokalizacja poszczególnych obszarów działań ochronnych, opis
sposobu wykonania prac zawiera Załączniki nr 1c, OPZ.
2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca przez cały okres realizacji zamówienia, zgodnie
z treścią art. 29 ust. 3a ustawy zatrudniał na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
26.6.1974 r. Kodeks Pracy, osoby wykonujące czynności niezbędne do realizacji zamówienia. Rodzaj czynności
niezbędnych do realizacji zamówienia przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę pracowników
fizycznych - wykonujacych koszenie, wycinke i karczowanie krzewów i drzew (mogą to być osoby, o których
mowa w art. 22 ust. 2 ustawy).
Powyższy warunek zostanie spełniony poprzez zatrudnienie na umowę o pracę nowych pracowników lub
oddelegowanie do realizacji zamówienia zatrudnionych już u Wykonawcy lub Podwykonawcy pracowników, jak
również poprzez zawarcie umowy o pracę tymczasową na podstawie ustawy z dnia 9.7.2003 r. o zatrudnieniu
pracowników tymczasowych (Dz. U. Nr 166, poz. 1608 ze zm.) (mogą to być osoby, o których mowa w art. 22
ust. 2 ustawy).

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji jakości / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Kryterium społeczne- zatrudnienie osób będących członkami grup społecznie
marginalizowanych, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy / Waga: 10
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 105 622.22 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 15/05/2018
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: LIFE12 NAT/PL/000053 „Ochrona siedlisk kserotermicznych w obszarach
Natura 2000 na Wyżynie Miechowskiej

II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Oferta na Część II musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 2100 PLN. Pozostałe informację dot.
wadium w SIWZ.
2. Zastrzeżenie do sekcji: II.2.7 ogłoszenia: Wykonawca musi dotrzymać wcześniejszych terminów pośrednich,
wskazanych w Załaczniku nr 1 c do SIWZ.
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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

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:
1.1 nie podlegają wykluczeniu na podstawie przesłanek o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy Pzp
(tzw. przesłanki wykluczenia obligatoryjne).
1.2 spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp, dotyczące:
1.2.3.zdolności technicznej lub zawodowej:
1.2.3.1. minimalne warunki dotyczące doświadczenia: Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co
najmniej 1 usługę o wartości nie mniejszej niż 25 000 PLN brutto, która obejmowała co najmniej wycinkę drzew
oraz karczowanie drzew i krzewów, a także wykonywana była na stokach stromych o nachyleniu 18–30o lub
bardzo stromych o nachyleniu 31–45o lub urwistych o nachyleniu ponad 45o.
1.2.3.2. minimalne warunki dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia o kwalifikacjach
zawodowych, uprawnieniach, doświadczeniu i wykształceniu niezbędnym do wykonania zamówienia,
odpowiadającym warunkom niżej określonym - wykonawca skieruje do realizacji zamówienia, co najmniej: 2
osoby do wykonywania prac objętych zamówieniem, z których każda posiada doświadczenie w karczowaniu
i wycince drzew i krzewów, a w tym co najmniej jedna osoba wykonywała prace z użyciem sprzętu
alpinistycznego.
Jeżeli Wykonawca złoży ofertę na więcej niż jedną Część zamówienia wówczas musi on dysponować
odpowiednio zwielokrotnioną ilością osób, o kwalifikacjach i doświadczeniu jak wyżej, tzn.w przypadku
składania oferty: na dwie Części zamówienia wymaganie: 4 osoby, na trzy Cześci: 6 osób.
2. 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.
3. 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.
4. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe,
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.
5. Pozostałe informacje zawarto w SIWZ dostępnej na stronie internetowej Zamawiającego.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
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 m.in oświadczeń lub
dokumentów:
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W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
— 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, wartości, 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. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do
SIWZ,
— 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 niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie
czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 6 do
SIWZ.

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:
Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za prawidłowo wykonany i zaakceptowany Protokołem
odbioru końcowego (bez uwag i zastrzeżeń) przez Zamawiającego przedmiot umowy po wystawieniu faktury.
Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy, na podstawie art. 144 ustawy
Pzp, w sposób i na warunkach szczegółowo opisanych we IPU (załącznik nr 7 do SIWZ).

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: 01/03/2018
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:
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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: 01/03/2018
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie, ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków, piętro 8, (sala
konferencyjna).
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Adres na który należy przesyłać oferty: ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków, piętro 9, pokój nr 912 (sekretariat).
Przedmiotowe postępowanie prowadzone będzie w trybie tzw. procedury odwróconej, o której mowa w art. 24
aa ustawy P.z.p.
Zamawiający precyzuje informację wskazaną w sekcji IV.2.6: Termin związania ofertą wynosi 60 dni licząc od
terminu składania ofert.

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
Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi
którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Wykonawcy w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji o której mowa w art. 86
ust. 5, przekazują 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.
4. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć, aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące
wstępne wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału
w postępowaniu. Oświadczenie to Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie jednolitego dokumentu
sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym
Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej „jednolitym
dokumentem”. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków
udziału w postępowaniu, składa także JEDZ dotyczące tych podmiotów. Zamawiający informuje, że w Części IV
JEDZ dopuszcza możliwość wypełnienia tego dokumentu jedynie w sekcji α (alfa) – „ogólne oświadczenie”.
5. W przypadku wspólnego ubiegania się przez Wykonawców o udzielenie zamówienia JEDZ składa każdy z
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.
6. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 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.
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7. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia lub
dokumenty w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu opisane
w sekcji III SIWZ tj.
— informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13,14 i 21 ustawy,
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
— 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,
— oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne.
9. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentu, o którym mowa wyżej pkt. 7 tiret pierwsze–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.
Ze względu na ograniczoną ilość znaków niniejszego ogłoszenia pozostałe zapisy dot. warunków wykluczenia
w SIWZ sekcja II oraz dokumentów tzw. podmiotów zagranicznych określono w SIWZ sekcja III. SIWZ dostępna
pod adresem: http://bip.krakow.rdos.gov.pl/.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
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:
1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w
Postępowaniu o udzieleniu zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na
podstawie ustawy (art. 180 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych).
2. Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca
niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji
stanowiącej podstawę wniesienia odwołania – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5
zdanie drugie, albo w terminie 15 dni jeżeli zostały przesłane w sposób inny.

http://bip.krakow.rdos.gov.pl/
mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http:///www.uzp.gov.pl
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4. Na treść ogłoszenia oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia a także postanowień specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, odwołanie wnosi się w ciągu 10 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej lub zamieszczeniu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub
równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania
w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu zgodnie z art. 180 ust 5
ustawy Pzp.
7. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o
niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on
zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2.
8. Środki ochrony prawnej określone zostały w dziale VI ustawy z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy:http:///www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/01/2018

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

