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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:599157-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Gryfice: Budowa zbiorników
2019/S 244-599157
Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Skarb Państwa, Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Gryfice
Adres pocztowy: Osada Zdrój 1
Miejscowość: Gryfice
Kod NUTS: PL428
Kod pocztowy: 72-300
Państwo: Polska
E-mail: gryfice@szczecin.lasy.gov.pl
Tel.: +48 913843321
Faks: +48 913877165
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gryfice.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: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_szczecin/nadl_gryfice/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: zarządzający własnością Skarbu Państwa, Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe,
Nadleśnictwo Gryfice

I.5)

Główny przedmiot działalności
Inna działalność: gospodarka leśna, leśnictwo, pozyskanie drewna

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

Nazwa:
Budowa obiektów małej retencji na terenie Nadleśnictwa Gryfice – zadanie nr 1 w leśnictwie Lubin, obejmujące
budowę 3 zbiorników retencyjnych wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą
Numer referencyjny: SA.270.1.6.2019

II.1.2)

Główny kod CPV
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45247270
II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych obejmujących budowę trzech zbiorników
retencyjnych wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na terenie działek nr 8/1, 279/2, 292 i 275/4, obręb
Lubieszewo, gm. Gryfice, pow. gryficki.
Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach „Kompleksowego projektu adaptacji lasów i leśnictwa do
zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych” współfinansowanego
ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020”.

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 255 450.00 PLN

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
45111291
45247110
45111200

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL428
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Nadleśnictwo Gryfice
Powiat Gryficki
Gmina Gryfice
Obręb geodezyjny Lubieszewo
Działki nr 8/1, 279/2, 292 i 275/4

II.2.4)

Opis zamówienia:
Poniżej zestawiono parametry charakteryzujące przedsięwzięcie będące przedmiotem zamówienia.
1. Zbiornik retencyjny nr 1 (zbiornik dolny):
•Rzędna stabilizacji poziomu wody – 14,50 m n.p.m.
•Powierzchnia przy rzędnej stabilizacji – 2500 m2
•Objętość przy rzędnej stabilizacji – 3200 m3
•Średnia głębokość przy rzędnej stabilizacji – 1,30 m
•Rzędna dna – 13,20 m n.p.m.
•Nachylenie skarp – 1:2 – 1:3,
•Długość max. – 69,00 m,
•Szerokość max. – 62,00 m,
•Umocnienie – lokalnie narzut kamienny i zabruk
2. Zbiornik retencyjny nr 2 (zbiornik środkowy):
•Rzędna stabilizacji poziomu wody – 16,20 m n.p.m.
•Powierzchnia przy rzędnej stabilizacji – 620 m2
•Objętość przy rzędnej stabilizacji – 600 m3
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•Średnia głębokość przy rzędnej stabilizacji – 1,00 m
•Rzędna dna – 15,20 m n.p.m.
•Nachylenie skarp – 1:1,5 – 1:3,
•Długość max. – 41,00 m,
•Szerokość max. – 27,00 m,
•Umocnienie – lokalnie narzut kamienny i zabruk
3. Zbiornik retencyjny nr 3 (zbiornik górny):
•Rzędna stabilizacji poziomu wody – 16,30 m n.p.m.
•Powierzchnia przy rzędnej stabilizacji – 220 m2
•Objętość przy rzędnej stabilizacji – 132 m3
•Średnia głębokość przy rzędnej stabilizacji – 0,60 m
•Rzędna dna – 15,70 m n.p.m.
•Nachylenie skarp – 1:1 – 1:3,
•Długość max. – 30,00 m,
•Szerokość max. – 18,00 m,
•Umocnienie – lokalnie narzut kamienny i zabruk
4. Bystrotok nr 1 (stabilizujący poziom wody w zbiorniku nr 1):
•Długość – 55,0 m
•Szerokość dna – 1,0 m
•Spadek podłużny dna – 4,7 %
•Nachylenie skarp – 1:1 – 1:3
•Rzędna wlotu – 14,50 m n.p.m.
•Rzędna wylotu – 11,90 m n.p.m.
•Konstrukcja – kamienna
5. Bystrotok nr 2 (stabilizujący poziom wody w zbiorniku nr 2):
•Długość – 48,0 m
•Szerokość dna – 1,0 m
•Spadek podłużny dna – 4,6 %
•Nachylenie skarp – 1:1 – 1:3
•Rzędna wlotu – 16,20 m n.p.m.
•Rzędna wylotu – 14,00 m n.p.m.
•Konstrukcja – kamienna
6. Przepust (stabilizujący poziom wody w zbiorniku nr 3):
•Długość – 6,0 m
•Światło pionowe – 0,58 m
•Światło poziome – 0,80 m
•Spadek podłużny dna – 5,0 %
•Rzędna wlotu – 16,30 m n.p.m.
•Rzędna wylotu – 16,00 m n.p.m.
•Typ przepustu – ze stalowej blachy falistej, kształt eliptyczny
7. Grobla ziemna – rozbudowa istniejącej grobli oddzielającej zbiornik nr 1 od rzeki Lubieszowa:
•Długość – 70,0 m
•Szerokość korony – 3,00 m
•Rzędna korony – 15,00 m n.p.m.
•Nachylenie skarpy odwodnej (od strony zbiornika) – 1:2
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•Nachylenie skarpy odpowietrznej (od strony rzeki) – zachowane istniejącej nachylenie
•Skarpa odwodna uszczelniona geomembraną PEHD
8. Udrożnienie rowu z korektą spadku podłużnego dna:
•długość rowu do udrożnienia – 605,0 m
•ilość palisad – 6 szt.
Palisada nr 1 (F) – rz. przelewu 17,70 m n.p.m.
Palisada nr 2 (G) – rz. przelewu 18,08 m n.p.m.
Palisada nr 3 (H) – rz. przelewu 19,00 m n.p.m.
Palisada nr 4 (I) – rz. przelewu 19,30 m n.p.m.
Palisada nr 5 (J) – rz. przelewu 19,75 m n.p.m.
Palisada nr 6 (K) – rz. przelewu 20,05 m n.p.m.
•umocnienie kamienne gr. 20 cm poniżej palisad
Ponadto zostanie udrożniony istniejący odcinek rowu opaskowego o długości około 160 m, przebiegający po
zachodniej stronie projektowanych zbiorników.
AD SEKCJA VI. 3) INFORMACJE DODATKOWE:
11. 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. 7.4 SIWZ, 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 właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub
miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienia pkt. 10. stosuje się odpowiednio.
12. Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby, której
dokument dotyczy lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o
udzielenie niezbędnych informacji dot. przedłożonego dokumentu.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

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

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
POIŚ.02.01.00-00-0005/16 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Kompleksowy projekt
adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach
nizinnych, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
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Informacje dodatkowe
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 5.000,00 zł; w jednej lub kilku formach wymienionych w
pkt 9.2. SIWZ (art. 45 ust. 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych dalej "PZP"). Wadium wnoszone w formie
innej niż pieniądz należy złożyć wraz z ofertą w oryginale w postaci elektronicznej tj. opatrzonej kwalifikowanym
podpisem elektronicznymi osób upoważnionych do jego wystawienia.

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
AD SEKCJA VI. 3) INFORMACJE DODATKOWE:
2. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortaluhttps://
miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej
gryfice@szczecin.lasy.gov.pl , z zastrzeżeniem, że złożenie oferty następuje wyłącznie przy użyciu
miniPortalu. Ofertę oraz JEDZ sporządza się pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
3. Wykonawcy nie mogą podlegać wykluczeniu na podst. art. 24 ust.1 pkt 12-23 Pzp, art. 24 ust. 5 pkt 1-2 i
4-8Pzp.
4. Zgodnie z art. 24 ust. 11 P PZP w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 86ust.
5 Pzp. Wykonawca przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do
tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia
Wykonawca może przedstawić dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą
nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
5. Termin związania ofertą wynosi 90 dni. Postępowanie jest prowadzone na podstawie tzw. procedury
odwróconej, o której mowa w art. 24 aa PZP.
6. Kryteria oceny oferty:
a) W kryterium „Cena ofertowa” oferta z najniższą ceną otrzyma najwyższą liczbę punktów. Ocenie poddana
zostanie cena brutto wskazana w formularzu ofertowym sporządzonym wg zał. nr 1 do SIWZ.
Ocena zostanie dokonana przy zastosowaniu poniższego wzoru:
Liczba punktów = (Cmin /Cof) * 100 pkt * 60 % (waga)
Gdzie:
— Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert
— Cof - cena podana w ofercie.
W ramach tego kryterium oferta może uzyskać maksymalnie 60 punktów.
Z uwagi na postanowienia art. 91 ust. 3a PZP, jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u
Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający
w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby
obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
b) W kryterium – „Okres gwarancji” punkty zostaną przyznane zgodnie z niżej określonymi zasadami:
W ramach kryterium „Okres gwarancji” ocenie będzie podlegać okres gwarancji wyrażony w pełnych
miesiącach, zadeklarowany przez Wykonawcę w formularzu ofertowym sporządzonym wg Zał. nr 1 do SIWZ.
Ocena oferty w tym kryterium zostanie dokonana wg niżej opisanych zasad:
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— Zamawiający wskazuje, że minimalny okres gwarancji wynosi 60 miesięcy. Jeżeli wykonawca zaoferuje
krótszy okres gwarancji, jego oferta zostanie uznana za niezgodną z SIWZ i na tej podstawie zostanie
odrzucona,
— Wykonawca może zaoferować dłuższy okres gwarancji, nie dłuższy jednak niż 72 miesiące. Oferta z
najdłuższym zaoferowanym okresem gwarancji otrzyma najwyższą ilość punktów w kryterium oceny ofert,
— W przypadku zaoferowania okresu gwarancji dłuższego niż 72 miesiące do oceny w ramach tego kryterium
przyjęty zostanie 72 – miesięczny okres gwarancji, natomiast do umowy zostanie wprowadzony okres gwarancji
wynikający z oferty,
— Jeżeli Wykonawca nie wskaże w formularzu ofertowym (zał nr 1 do SIWZ) żadnego okresu gwarancji,
Zamawiający uzna, iż udziela on 60 miesięcznej gwarancji i przyzna mu 0 pkt. Wykonawca, który udzieli 60
miesięcznej gwarancji otrzyma 0 pkt. Pozostali Wykonawcy (tj. Wykonawcy, którzy zadeklarują okres gwarancji
pośredni, pomiędzy maksymalnym (72 miesięcy), a minimalnym (60 miesięcy) czyli od 61-71 miesięcy)
otrzymają liczbę punktów obliczona wg wzoru.
Okres gwarancji jakości = Okres gwarancji w badanej ofercie/Najdłuższy okres gwarancji x 100 pkt x 40 %
W ramach tego kryterium oferta może uzyskać maksymalnie 40 punktów.
III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Warunek w odniesieniu do sytuacji finansowej, zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada środki
finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 150.000,00 zł.
Warunek w odniesieniu do sytuacji ekonomicznej zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 150.000,00 zł (wraz z potwierdzeniem opłacenia gotówką
lub wykonania przelewu).
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą"spełnia"/"nie
spełnia", w oparciu o informacje zawarte w JEDZ, następnie potwierdzonych w dokumentach lub
oświadczeniach złożonych przez Wykonawców.
AD SEKCJA VI. 3) INFORMACJE DODATKOWE:
7.Dokumenty, jakie Wykonawca ma złożyć wraz z ofertą wymienione zostały w rozdz. 11 SIWZ.
W terminie składania ofert Wykonawca zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu Ofertę zawierającą:
1)formularz ofertowy (zał. nr 1 do SIWZ), sporządzony pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej,
opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
2)pełnomocnictwo do złożenia oferty udzielone pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatrzone
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, o ile oferta zostanie złożona przez pełnomocnika,
3)pełnomocnictwo dla pełnomocnika ustanowionego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia, pełnomocnictwo powinno być udzielone pod rygorem nieważności, w postaci
elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
4)JEDZ jako własne oświadczenie Wykonawcy, sporządzony wg wzoru stanowiącego zał. nr 2 do SIWZ, pod
rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
5)JEDZ dla każdego z podmiotów, na którego zasobach Wykonawca polega na zasadach określonych w art.
22a ust. 1 PZP – sporządzony wg wzoru stanowiącego zał. nr 2 do SIWZ, pod rygorem nieważności, w postaci
elektronicznej i opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, o ile wykonawca polega na zasobach
innych podmiotów,
6)JEDZ dla każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – sporządzony
wg wzoru stanowiącego Zał. nr 2 do SIWZ, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatrzony
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, o ile wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia,

18/12/2019
S244
https://ted.europa.eu/
TED

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

6 / 13

Dz.U./S S244
18/12/2019
599157-2019-PL

Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

7 / 13

7)zobowiązanie podmiotu trzeciego albo inny dokument służący wykazaniu udostępnienia Wykonawcy
potencjału przez podmiot trzeci zgodnie z pkt 7.3 SIWZ, jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków
udziału w postępowaniu polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów,
8)wadium w oryginale w postaci elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób
upoważnionych do jego wystawienia (tylko, gdy Wykonawca wnosi wadium w formie niepieniężnej).
8. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:
1)wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania
i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo
imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności
wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i
łączną punktację,
2)wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,
3)wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o których
mowa w art. 89 ust. 4 i 5 PZP, braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub
funkcjonalności,
4)unieważnieniu postępowania
— podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1) W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca, obowiązany będzie
przedłożyć Zamawiającemu następujące oświadczenia i dokumenty: 1) Aktualne na dzień składania ofert
oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu
określonych w SIWZ i braku podstaw do wykluczenia, złożone na formularzu jednolitego europejskiego
dokumentu zamówienia (dalej: „JEDZ”), którego wzór określa Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE)
2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiające standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu
zamówienia (Dz. Urz. UE seria L 2016 r. Nr 3, s. 16). JEDZ należy złożyć wraz z ofertą. JEDZ Wykonawca
sporządza, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym. JEDZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty
te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie,
w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw
wykluczenia. Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składane na
formularzu JEDZ powinno zostać złożone wraz z ofertą pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej,
opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają
spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia,
2) Wykonawca może polegać na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie
od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji musi udowodnić
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
Jeżeli Wykonawca, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 PZP
zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą: 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 złożonego na formularzu JEDZ. JEDZ podmiotu trzeciego powinien zostać złożony pod rygorem
nieważności, w postaci elektronicznej, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez ten podmiot,
b) zobowiązanie podmiotu trzeciego albo inny dokument służący wykazaniu udostępnienia Wykonawcy
potencjału przez podmiot trzeci zgodnie z pkt 7.3 SIWZ.
3) Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona będzie obwiązany złożyć w terminie wskazanym
przez Zamawiającego nie krótszym niż 10 dni, określonym w wezwaniu wystosowanym przez Zamawiającego
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do Wykonawcy w trybie art. 26 ust. 1 PZP: a) dokument lub dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego w pkt 6.1. ppkt 2 lit. b) SIWZ; b) informację
banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków
finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy na sumę określoną przez Zamawiającego w pkt 6.1. ppkt
2 lit. a) SIWZ, 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.
III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Warunek ten w zakresie doświadczenia zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie
ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
- w tym okresie, posiada doświadczenie polegające na wykonaniu co najmniej jednej roboty budowlanej, której
przedmiotem była budowa (zgodnie z art. 3 ust. 6 ustawy Prawo budowlane) lub przebudowa (zgodnie z art.
3 pkt 7a ustawy Prawo budowlane) obiektów małej retencji, albo obiektów hydrotechnicznych, o wartości nie
mniejszej niż 150.000,00 złotych netto każda.
Warunek ten 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 kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej
hydrotechnicznej bez ograniczeń; wydane zgodnie z art. 12, art. 12a oraz art. 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia
budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające
im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego 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 Unii
Europejskiej (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 2272), 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 zawarte w JEDZ, następnie potwierdzonych w dokumentach lub
oświadczeniach złożonych przez Wykonawców.
AD SEKCJA VI. 3) INFORMACJE DODATKOWE:
9. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP zamiast dokumentów:
1)o których mowa w pkt 1 ppkt 1), 2), 3) 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 1. ppkt 4) 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.
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10. Dokumenty, o których mowa w pkt. 9. ppkt 1) lit. (a) oraz w pkt 9. ppkt 2) powinny być wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty, o których mowa w pkt. 7.4 ppkt
1)lit. (b) SIWZ powinny być wystawiane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1) W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca, obowiązany będzie
przedłożyć Zamawiającemu następujące oświadczenia i dokumenty: 1) Aktualne na dzień składania ofert
oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu
określonych w SIWZ i braku podstaw do wykluczenia, złożone na formularzu jednolitego europejskiego
dokumentu zamówienia (dalej: „JEDZ”), którego wzór określa Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE)
2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiające standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu
zamówienia (Dz. Urz. UE seria L 2016 r. Nr 3, s. 16). JEDZ należy złożyć wraz z ofertą. JEDZ Wykonawca
sporządza, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym. JEDZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty
te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie,
w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw
wykluczenia. Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składane na
formularzu JEDZ powinno zostać złożone wraz z ofertą pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej,
opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają
spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia,
2) Wykonawca może polegać na zdolności technicznej lub zawodowej innych podmiotów, niezależnie
od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji musi udowodnić
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
Jeżeli Wykonawca, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 PZP
zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą: 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 złożonego na formularzu JEDZ. JEDZ podmiotu trzeciego powinien zostać złożony pod rygorem
nieważności, w postaci elektronicznej, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez ten podmiot,
b) zobowiązanie podmiotu trzeciego albo inny dokument służący wykazaniu udostępnienia Wykonawcy
potencjału przez podmiot trzeci zgodnie z pkt 7.3 SIWZ.
3) Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona będzie obwiązany złożyć w terminie wskazanym
przez Zamawiającego nie krótszym niż 10 dni, określonym w wezwaniu wystosowanym przez Zamawiającego
do Wykonawcy w trybie art. 26 ust. 1 PZP: a) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji
zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i uprawnień (wraz z podaniem ich
zakresu, daty i pełnej podstawy prawnej ich wydania) niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a
także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
– wg zał nr 6 do SIW; b) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały
wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie,
w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i
prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione
przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty – wg wzoru
stanowiącego zał. nr 5 do SIWZ;.
III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
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III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Przedmiot zamówienia będzie realizowany do dnia 30.04.2020 r.; przy czym roboty budowlane wyszczególnione
w przedmiarze robót należy wykonać do 31.03.2020 r.; po tym terminie można wykonywać prace porządkowe,
poprawkowe oraz związane z uzyskaniem wymaganych dokumentów i likwidacją placu budowy.
Wszelkie istotne dla stron postanowienia zawiera wzór umowy (wg zał. nr 7 do SIWZ. Umowa zostanie
zawarta na podstawie złożonej oferty wykonawcy. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień
zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy,w przypadku
wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności w niej wymienionych z uwzględnieniem warunków ich
wprowadzenia.Wykonawca jest uprawniony do realizacji przedmiotu umowy przy pomocy podwykonawców.

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)

Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)

Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)

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

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.1)

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 20/01/2020
Czas lokalny: 08:30

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: 20/04/2020

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 20/01/2020
Czas lokalny: 09:00
Miejsce:
Siedziba Nadleśnictwa Gryfice, Osada Zdrój 1, 72-300 Gryfice, Pokój nr 7 (Sala Narad)
Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane
jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.
Otwarcie ofert będzie jawne, wykonawcy mogą być obecni podczas otwarcia ofert.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda informacje dotyczące kwoty jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie oraz zaoferowanych
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przez nich cen brutto i okresu gwarancji jakości (kryteria oceny ofert).Niezwłocznie po otwarciu ofert
Zamawiający zamieści te informacje na stronie internetowej.
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
Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3)

Informacje dodatkowe:
1. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona będzie obwiązany złożyć w terminie wskazanym
przez Zamawiającego nie krótszym niż 10 dni, określonym w wezwaniu wystosowanym do Wykonawcy
w trybie art. 26 ust. 1 PZP, aktualne na dzień złożenia dokumenty i oświadczenia: 1) Odpis z właściwego
rejestru lub z CEiIDG, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia
braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP; 2) Zaświadczenie właściwego naczelnika
urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, 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;
3) Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, 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) Informację z Krajowego Rejestru Karnego
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; 5) Oświadczenie wykonawcy o braku
wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z
uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku
wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;
6) Oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne; 7)Oświadczenie wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku
sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez
zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5pkt 5 i 6 PZP; 8) Oświadczenie wykonawcy o braku wydania
wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa
pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o ubezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez
zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7PZP; 9) Oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem
podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716), 10) Wykaz robót budowlanych w pkt III.1.3) ogłoszenia. 11) Wykaz osób,
o którym mowa w pkt III.1.3) ogłoszenia, 12) dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia, o których
mowa w pkt III.1.2) ogłoszenia, 13) Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej o
których mowa w pkt III.1.2) ogłoszenia. Wykonawca, który polega na zasobach innych podmiotów na zasadach
określ. w art. 22a ust. 1 Pzp zobowiązany będzie do złożenia w trybie art. 26 ust. 1 Pzp w odniesieniu do tych
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podmiotów dokumentów wymienionych. wyżej w pkt 1)-9). Termin związania ofertą 90 dni. Postępowanie jest
prowadzone na podstawie tzw. procedury odwróconej, o której mowa w art. 24 aa PZP.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1.Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami PZP czynności zamawiającego podjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na
podstawie ustawy PZP.
2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca
się 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 formie pisemnej w postaci papierowej albo
w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.
4. 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. Domniemywa się,iż
Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.
5. 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 albo w
terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni
od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie
internetowej.
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7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5 i 6 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.
8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania przysługuje skarga do
sądu.
VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13/12/2019

Zatwierdzam
Nadleśniczy Nadleśnictwa Gryfice
Wojciech Pietrzak
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