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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:494393-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Dobiegniew: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
2019/S 203-494393
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Głusko
Głusko 19
Dobiegniew
66-520
Polska
Osoba do kontaktów: Elżbieta Toporkiewicz
Tel.: +48 570300799
E-mail: glusko@szczecin.lasy.gov.pl
Kod NUTS: PL43
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.glusko.szczecin.lasy.gov.pl/
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_szczecin/nadl_glusko/zamowienia_publiczne
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Skarb Państwa, Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Głusko jest
państwową jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej

I.5)

Główny przedmiot działalności
Inna działalność: gospodarka leśna, leśnictwo

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Wykonanie dokument. projektowej zadania: „Przywrócenie funkcji retencyjnych obszarów leśnych poprzez
kompleksową odbudowę istniejącego cieku wodnego i istniejących oczek wodnych na terenie N-ctwa Głusko”
Numer referencyjny: S.270.3.2.2019

II.1.2)

Główny kod CPV
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71320000
II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji geodezyjnej, projektowo-kosztorysowej
wraz z uzyskaniem odpowiednich decyzji administracyjnych pozwalających na wykonanie obiektów urządzeń
wodnych: 4 przepusty, 3 zbiorniki, 1 zastawka i umocnienie brzegu nietechniczne rowu melioracyjnego w
Leśnictwie Sitnica.
2. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „procedury odwróconej”, o której
mowa w art. 24aa ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29.1.2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2018,
poz. 1986 z późn. zm. - dalej Pzp).

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL42
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Województwo zachodniopomorskie, powiat choszczeński, gmina Drawno obszar wiejski, obręb ewidencyjny
Jaźwiny, nadleśnictwo Głusko, obręb leśny Głusko, leśnictwo Sitnica, oddz. 196, 214, 229, POLSKA.

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Opracowanie kompletnej dokumentacji geodezyjnej, projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem
odpowiednich decyzji administracyjnych:
Zadanie nr 10-09-1.1-01
— budowa przepustów (4 szt.),
— budowa zastawki (1 szt.),
— odtworzenie istniejącego starego zbiornika (oczka) wodnego poprzez odmulenie o powierzchni 0,29
ha, średniej głębokości 1 m i objętości retencjonowanej wody (przy maksymalnym wypełnieniu) 2900 m3 –
lokalizacja leśnictwo Sitnica oddział 196j,
— odtworzenie istniejącego starego zbiornika (oczka) wodnego poprzez odmulenie o powierzchni 0,05
ha, średniej głębokości 1 m i objętości retencjonowanej wody (przy maksymalnym wypełnieniu) 500 m3 –
lokalizacja leśnictwo Sitnica oddział 214c,
— odtworzenie istniejącego starego zbiornika (oczka) wodnego poprzez odmulenie o powierzchni 1,20 ha,
średniej głębokości 1 m i objętości retencjonowanej wody (przy maksymalnym wypełnieniu) 12000 m3 –
lokalizacja leśnictwo Sitnica oddział 214g i 229a,
— umocnienie brzegu nietechniczne rowu melioracyjnego o długości ok. 1700 m.
3.W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca ponosi wszelkie opłaty administracyjne i koszty
opracowań (np. koszty sporządzenia raportów oddziaływania na środowisko, opłaty do wniosków o wydanie
pozwoleń, opłaty skarbowe, opłaty za pełnomocnictwa, wypisy, wyrysy, itp.).
4.Wszelkie wymagane decyzje administracyjne Wykonawca jest zobowiązany uzyskać w imieniu
Zamawiającego – Wykonawca będzie występował o wydanie niezbędnych uzgodnień, opinii, pozwoleń i decyzji,
na podstawie pełnomocnictwa udzielanego przez Zamawiającego.
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5.Dokumentacja projektowa w swej treści nie może naruszać art. 7 ust. 1., art. 29 ust. 1-3 i art. 30 PZP.
Wykonawca jest zobowiązany w wykonanej dokumentacji projektowej do opisania rozwiązań technologicznych
i zastosowań wyrobów budowlanych w sposób jednoznaczny i wyczerpujący za pomocą dostatecznie
dokładnych i zrozumiałych określeń. W dokumentacji nie mogą być wskazanie nazwy własne, znaki towarowe,
patenty lub pochodzenie, sformułowania, źródła lub szczególne procesy, które charakteryzują produkty lub
usługi dostarczone przez konkretnego Wykonawcę, jeżeli mogłyby doprowadzić do uprzywilejowania lub
wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów lub utrudniać uczciwą konkurencję. W przypadku,
gdy jest to uzasadnione specyfiką zamówienia i brakiem możliwości precyzyjnego określenia rozwiązań
technologicznych oraz wyrobów budowlanych za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, Wykonawca może
zastosować określenia wskazane w zdaniu poprzednim, pod warunkiem bezwzględnego zamieszczenia zapisu
„lub równoważne”, wskazując jednocześnie na minimalne wymagania techniczne wyrobów budowlanych lub
technologii równoważnych. W przypadku użycia nazw własnych, znaków towarowych, patentów, pochodzenia,
sformułowań, źródeł lub szczególnych procesów, które mogłyby doprowadzić do uprzywilejowania lub
wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów lub utrudniać uczciwą konkurencję. Wykonawca
powinien przedłożyć pisemnie uzasadnienie ich użycia.
6.Inwestycja planowana jest na obszarze NATURA 2000 - PLB 320016 Lasy Puszczy nad Drawą oraz NATURA
2000 PLH 320046 Uroczyska Puszczy Drawskiej.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia - ilość wykon.
dokum. projektowo-kosztorys. w dziedz. gospod. wodnej dot. bud. lub przebud. urządzeń wodnych przez osob.
wyznacz. do real. zam / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 360
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:
POIS.02.01.00-00-0005/16 "Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu –mała retencja
oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych"

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Przed zawarciem umowy, Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest:
1.wnieść zabezpiecz. należytego wykonania umowy
2.przedłożyć umowę konsorcjum, jeżeli zam. będzie realizowane przez Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zam.
3.dokum. potwierdz., że osoby skierowane przez Wykonawcę do realizacji zam. posiadają wymagane
uprawnienia
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4.polisę OC
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 stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w
postępowaniu.
Uzupełnienie do sekcji VI pkt VI.3) niniejszego ogłoszenia - Informacje dodatkowe
8.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast
dokumentów:
1) o których mowa w pkt 3 lit. b) - d) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: (a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono
upadłości, (b) nie zalega z uiszczeniem 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,
2) o których mowa w pkt 3 lit. f składa informacje 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 PZP oraz w art. 24 ust. 5 pkt 5 i
6 PZP.
9.Dokumenty, o których mowa powyżej w pkt. 8 ppkt 1) lit. a) oraz w pkt. 8 ppkt. 2) powinny być wystawione nie
wcześniej niż 6 m-y przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty, o których mowa powyżej w pkt. 8 ppkt
1) lit. b) powinny być wystawiane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
10.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. 8, 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. Postanowienia pkt. 9 stosuje się odpowiednio.
11.Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu
Do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument
wskazany w pkt 3 lit f), składa dokument, o którym mowa w pkt 8 ppkt 2, w zakresie określonym w art. 24 ust.
1 pkt 14 i 21 PZP oraz art. 24 ust. 5 pkt 6 PZP. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której
dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym
oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej
osoby. Postanowienia zawarte w pkt. 9 zdanie pierwsze stosuje się.
12.W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę
lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do
właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub
miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji
dotyczących tego dokumentu.
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Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania warunku udziału w postępowaniu
w odniesieniu do warunku dot. zdolności ekonomicznej. Warunek w odniesieniu do sytuacji finansowej,
zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową. Ocena
spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą (spełnia/nie spełnia), w
oparciu o informacje złożone na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówień (dalej:JEDZ)
wraz z ofertą a następnie potwierdzone informacją banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej
potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie
nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny
Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych
przez zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie
opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu. Dokumenty potwierdzające spełnienie tego
warunku, Wykonawca będzie obowiązany złożyć w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż
10 dni, określonym w wezwaniu wystosowanym przez Zamawiającego do Wykonawcy po otwarciu ofert w trybie
art. 26 ust. 1 PZP (dotyczy Wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą).
Wymagania dotyczące wadium:
1.Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 1600,00 zł. Wadium należy wnieść przed upływem
terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 110 z późn.
zm.).
2.Wadium wpłacane w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w banku
PKO BP S.A. II Oddział Gorzów Wlkp. nr rachunku: 93 1020 1967 0000 8902 0076 6006 z dopiskiem: wadium
na zabezpieczenie oferty
W postępowaniu na „Wykonanie dokumentacji projektowej zadania: Przywrócenie funkcji retencyjnych
obszarów leśnych poprzez kompleksową odbudowę istniejącego cieku wodnego i istniejących oczek wodnych
na terenie Nadleśnictwa Głusko”. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie
zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego.
3.Z treści wadium wnoszonego w formie: poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych
przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej
Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości powinno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone
przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej
kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a PZP oraz art. 46 ust. 5 PZP.
4.Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz należy złożyć wraz z Ofertą w oryginale w postaci
elektronicznej tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego
wystawienia. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą. Oferta Wykonawcy, który
nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium w wyznaczonym terminie, zostanie
odrzucona

21/10/2019
S203
https://ted.europa.eu/
TED

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

5 / 12

Dz.U./S S203
21/10/2019
494393-2019-PL

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

6 / 12

Z postępowania na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b PZP.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1.Na potwierdzenie spełnienia warunku dotyczącego sytuacji finansowej, Wykonawca zobowiązany jest
wykazać, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 20 000,00 zł.
2.Przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca, którego oferta została uznana za
najkorzystniejszą zobowiązany będzie przedstawić opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument
potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 20000 PLN.
3.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki udziału w
postępowaniu winien spełniać co najmniej 1
Z tych Wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie. Żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu
Z postępowania.
Uzupełnienie do sekcji VI pkt VI.3) niniejszego ogłoszenia - Informacje dodatkowe:
4.Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b PZP, polega na
zasobach innych podmiotów na zasadach określonych
W art. 22a ust. 1 PZP Wykonawca zobowiązany jest złożyć:
a)oświadczenia podmiotu trzeciego o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (w zakresie warunku, w
stosunku do którego udostępnia swój potencjał) i braku podstaw do wykluczenia na formularzu JEDZ wraz z
ofertą
b)zobowiązanie podmiotu trzeciego albo inny dokument służący wykazaniu udostępnienia Wykonawcy
potencjału przez podmiot trzeci wraz z ofertą
c)dokumenty wymienione w pkt 3 lit. b-h w terminie nie krótszym niż 10 dni, określonym w wezwaniu
wystosowanym przez Zam. do Wykon. po otwarciu ofert w trybie art. 26 ust. 1 PZP (dot. Wykn., którego oferta
została uznana za najkorzystniejszą)
5.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zam. w zakresie, w którym każdy z
Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postęp. oraz brak podstaw wykluczenia wraz z ofertą
b)dokumenty wymienione w pkt 3 lit. b-h(każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia) w terminie nie krótszym niż 10 dni, określonym w wezwaniu wystosowanym przez Zam. do Wykon.
po otwarciu ofert w trybie art. 26 ust. 1 PZP (dot. Wykn., którego oferta została uznana za najkorzystniejszą)
c)dokum. wymieniony w pkt 3 lit i - w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z
otwarcia ofert (każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia)
6.Wykonawca może powierzyć realizację elementów (części) przedmiotu zamówienia podwykonawcom. W
przypadku zamiaru wykonania przedmiotu zamówienia z udziałem podwykonawców, Wykonawca zobowiązany
jest do wskazania w swojej ofercie części zamówienia (zakres rzeczowy), których wykonanie zamierza
powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. Ww. informacje należy określić
w formularzu oferty. W przypadku braku wskazania w formularzu oferty podwykonawstwa, Wykonawca będzie
mógł wprowadzić podwykonawcę na warunkach określonych w umowie. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z
podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych
w art. 22a ust. 1 PZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest
obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie
postępowania o udzielenie zamówienia.
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7.Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez wykonawcę, którego
oferta została uznana za najkorzystniejszą w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie brutto.
III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1.Warunek w zakresie doświadczenia zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –
w tym okresie) wykonał należycie usługi (przez usługę rozumie się wykonywanie prac na podstawie jednej
umowy) polegające na wykonaniu dokumentacji projektowo-kosztorys. w dziedzinie gospod. wodnej dot.
budowy lub przebudowy urządzeń wodnych.Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana
zostanie zgodnie z formułą (spełnia/nie spełnia), w oparciu o informacje złożone na JEDZ-u nt. podmiotu,
na rzecz którego były wykonywane usługi ze wskazaniem nazwy i jego siedziby, terminu wykon. usług (dat
dziennych rozpoczęcia i zakończenia realizacji), rodzaju wykonanych usług oraz wartości (brutto) wykonanych
usług wraz z ofertą a następnie potwierdz. w wykazie 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 wartości brutto, przedmiotu
(rodzaju wykonanych usług), dat wykonania (dat dziennych rozpoczęcia i zakończenia realizacji) i podmiotów,
na rzecz których usługi zostały wykonane i dowodów, że wskazane przez Wykonawcę usługi zostały wykonane
lub są wykonywane należycie. Dowodami 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.
2.Warunek w zakresie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówien., zostanie uznany za
spełniony, jeśli Wykon. wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobą, która posiada uprawnienia
budowlane do projektowania
W specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej bez ograniczeń wydane na podstawie ustawy z dnia 7.07.1994 r.
Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z
dnia 29.04.2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały
wydane na podst. wcześniej obowiązujących przepisów prawa lub odpowiadające im uprawnienia wydane
w innych państwach członkowskich UE, w państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o wolnym
Handlu (EFTA), oraz Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo
Budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w
państwach członkowskich UE (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2272
Z późń. zm.), które uprawniają do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie przy realizacji
przedmiotu zamówienia, biorąc pod uwagę jego zakres.Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu
dokonana zostanie zgodnie
Z formułą (spełnia/nie spełnia), w oparciu o informacje złożone na JEDZ-u nt. danych personalnych (imię
i nazwisko) osób skierowanych przez Wykon. do realizacji zam., zakresu wykony. przez nie czynności,
posiadanych uprawnień bądź kwalifikacji (jeżeli są wymagane) oraz podstawy dysponowania wraz z ofertą a
następnie potwierdz. w wykazie osób skierowanych przez Wykon. do realizacji zam. publicz., wraz z inf. na
temat ich kwalifikacji zawodowych, posiadanych uprawnień (jeżeli są wymagane), niezbędnych do wykonania
zam. publicz., a także zakresu wykony. przez nie czynności oraz inf. o podstawie do dysponowania. Dokumenty
potwierdz. spełnienie tego warunku, Wykon. będzie zobowiązany złożyć w terminie wskazanym przez Zam. nie
krótszym niż 10 dni, określonym w wezwaniu wystosowanym przez Zam. do Wykonawcy po otwarciu ofert w
trybie art. 26 ust. 1 PZP (dot. Wyk.którego oferta została uznana za najkorzyst.)
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Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1.Warunek udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia,
zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał należycie co
najmniej 2 (dwie) usługi (przez usługę rozumie się wykonywanie prac na podstawie jednej umowy) polegające
na wykonaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej w dziedzinie gospodarki wodnej dotyczącej budowy lub
przebudowy urządzeń wodnych na kwotę nie mniejszą niż 20 000,00 zł brutto każda.
2.Warunek udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie osób skierowanych
przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że
dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą, która posiada uprawnienia budowlane do
projektowania w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej bez ograniczeń wydane na podstawie ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia
2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa lub odpowiadające im uprawnienia wydane
w innych państwach członkowskich UE, w państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o wolnym
Handlu (EFTA), oraz Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo
Budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w
państwach członkowskich UE (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2272 z późń. zm.), które uprawniają do pełnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie przy realizacji przedmiotu zamówienia, biorąc pod uwagę
jego zakres.
3.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki udziału w
postępowaniu winien spełniać co najmniej 1 z tych Wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie.
Żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z
postępowania.
4.Jeżeli w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu jakiekolwiek
wartości zostaną podane w walucie obcej to Zamawiający przeliczy wartość waluty na złote wedle średniego
kursu NBP z dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Uzupełnienie Sekcji II.2.2)
2. Przedmiot zamówienia został podzielony na etapy:
Etap I - Przedłożenie opracowanej wstępnej koncepcji dokumentacji projektowej w terminie do 45 dni od daty
podpisania umowy.
Etap II - Opracowanie kompletnej dokumentacji geodezyjnej, projektowo-kosztorysowej
Etap III - Uzyskanie przez Wykonawcę w imieniu Inwestora prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę lub/
i skuteczne zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jedn. z 2018 r. 1202 z późn. zm.) w terminie nie dłuższym niż 360 dni od daty podpisania
umowy.
Etap IV - Sprawowanie nadzoru autorskiego podczas realizacji inwestycji od dnia wszczęcia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane objęte dokumentacją projektową do dnia odbioru
końcowego robót budowlanych, lecz nie dłużej niż 36 miesięcy od dnia podpisania umowy w sprawie
niniejszego zamówienia publicznego.
III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1)

Informacje dotyczące określonego zawodu
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III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Termin realizacji zamówienia:
1. max do 360 dni od daty podpisania umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego w zakresie
wykonania kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem odpowiednich decyzji administracyjnych
pozwalających na wykonanie inwestycji budowy obiektów urządzeń wodnych objętych przedmiotem
zamówienia,
2. nie dłużej niż 36 miesięcy od dnia podpisania umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego – w
zakresie sprawowania nadzoru autorskiego.

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania
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: 27/11/2019
Czas lokalny: 09:00

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
Oferta musi zachować ważność do: 25/01/2020

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 27/11/2019
Czas lokalny: 09:15
Miejsce:
Siedziba Nadleśnictwo Głusko, Głusko 19, 66-520 Dobiegniew, pokój nr 3 (sala narad).
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert jest jawne.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zam. poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zam.
Podczas otwarcia ofert Zam. poda nazwy (firmy) i adresy wykonawców, a także inf. dotyczące cen zawartych
w ofertach, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Niezwłocznie po otwarciu
ofert Zam. zamieści na stronie internetowej powyższe inform.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
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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:
1Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP.
2.W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykon., którzy nie podlegają wykluczeniu na
podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 PZP, art. 24 ust. 5 pkt 1 – 2
I 4 – 8 PZP.
3.W celu potwierdz. braku podstaw do wykluczenia z postępowania Wykon. będzie obowiązany przedłożyć
Zam. n/w oświadczenia i dokumenty:
a)ośw. Wykon. stanowiące wstępne potwierdz. spełnienia warunków udziału w postęp. i braku podstaw do
wykluczenia, złożone na formularzu JEDZ wraz z ofertą
b)odpis z właściwego rejestru lub z CEIDG, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji
c)zaś. właściwego naczelnika US potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków
wystawione nie wcześniej niż
3 m-e przed upływem terminu składania ofert lub inny dokum. potwierdz, 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,
d)zaś. właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS albo inny dokum. potwierdz., że wykon. nie
zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wystawione nie wcześniej niż
3 m-e przed upływem terminu składania ofert lub inny dokum.potwierdzający, że wykon. 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,
f)informację z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 PZP oraz, odnośnie skazania za
wykroczenie na karę aresztu,
W zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 PZP, wystawioną nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
g)oświad. Wykon. 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 – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie
spłat tych należności (w odniesieniu do przesłanki wykluczenia opisanej w art. 24 ust. 1 pkt 15 PZP)
— orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (w
odniesieniu do przesłanki wykluczenia opisanej w art. 24 ust. 1 pkt 22 PZP)
— wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub
grzywny
W zakresie określonym przez zam. na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 PZP
— wydania wobec niego ostatecznej decyzji administ. o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów
prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym
W zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 PZP
h) ośw. Wykon. o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12
stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1445 z późn. zm.)
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i)oświad. Wykon. o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (art. 24 ust.1 pkt 23
PZP) w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert.
Dokumenty wskazane w pkt 3 lit. b - h Wykonawca będzie obowiązany złożyć w terminie nie krótszym niż 10
dni, określonym
W wezwaniu wystosowanym przez Zamawiającego do Wykonawcy po otwarciu ofert w trybie art. 26 ust. 1 PZP
(dot. Wykon. którego oferta została uznana jako najkorzystniejsza). Dokumenty wskazane w pkt 3 lit. b – h
powinny być aktualne na dzień ich złożenia.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Urząd Zamówień Publicznych, Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +22 4587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +22 4587800
Adres internetowy: 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.Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł
lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów PZP, przysługuje odwołanie
wyłącznie od niezgodnej
Z przepisami PZP czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechaniu
czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie PZP.
2. 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 zd. drugie PZP, albo w
terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 2 i 3 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.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej
W postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
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.
7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca
zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w
terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.
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VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +22 4587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +22 4587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/10/2019
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