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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:71879-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Gorzów Wielkopolski: Usługi dodatkowe w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
2018/S 033-071879

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Jagiellończyka 13
Gorzów Wielkopolski
66-400
Polska
Osoba do kontaktów: Małgorzata Lewandowsla
Tel.:  +48 887101300
E-mail: sekretariat.gorzowwlkp@rdos.gov.pl 
Faks:  +48 957125045
Kod NUTS: PL43
Adresy internetowe:
Główny adres: http://gorzow.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.gorzow.rdos.gov.pl/zamowienia
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Regionana Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Jagiellończyka 13
Gorzów Wielkopolski
66-400
Polska
Osoba do kontaktów: Małgorzata Lewandowska
E-mail: sekretariat.gorzowwlkp@rdos.gov.pl 
Kod NUTS: PL43
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gorzow.rdos.gov.pl

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

I.5) Główny przedmiot działalności
Środowisko

mailto:sekretariat.gorzowwlkp@rdos.gov.pl
http://gorzow.rdos.gov.pl/
http://bip.gorzow.rdos.gov.pl/zamowienia
mailto:sekretariat.gorzowwlkp@rdos.gov.pl
www.gorzow.rdos.gov.pl
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Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Opracowanie dokumentacji technicznej w obszarze Natura 2000 Dolina Pliszki PLH080011 w ramach real.proj.
nr POIS.02.04.00-00-0108/16 pn. Ochrona siedlisk i gatunków terenów nieleśnych zależnych od wód
Numer referencyjny: WPN-I.261.2.2018.ML1

II.1.2) Główny kod CPV
71311100

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiot zamówienia polega na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem
nadzoru autorskiego nad projektem wraz z uzyskaniem kompletu uzgodnień i decyzji administracyjnych dla
zastawki piętrzącej wodę na wysokość mniejszą niż 1 m na rowie ziemnym w obszarze Natura 2000 Dolina
Pliszki PLH080011. Celem budowy zastawki na bruździe terenowej (rów nie jest zaewidencjonowany jako
urządzenie wodne) nie jest powstanie zbiornika wodnego, ale ograniczenie odpływu wody z terenu pobliskiego
torfowiska. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.

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
71322000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL43
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Obszar Natura 2000 Dolina Pliszki PLH080011.

II.2.4) Opis zamówienia:
Opracowanie dokumentacji technicznej w obszarze Natura 2000 Dolina Pliszki PLH080011 w ramach realizacji
projektu nr POIS.02.04.00-00-0108/16 pn. Ochrona siedlisk i gatunków terenów nieleśnych zależnych od wód.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: termin oddania dokumentacji / Waga: 30
Cena - Waga: 70

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 27/07/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
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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.02.04.00-00-0108/16 pn. Ochrona siedlisk i gatunków terenów nieleśnych
zależnych od wód.

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa ustawy, najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca,
którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu.
Informacja dla podmiotów ubiegających się wspólnie - Rozdział VI ust. 6 SIWZ, dla podmiotów zagranicznych -
Rozdział VI ust.7-10 SIWZ.

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:
Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał tj. zrealizował, zakończył (a w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych), co najmniej: jeden projekt budowlany dla obiektu
wodnego typu zastawka o wartości co najmniej 4.000,00 PLN brutto. Na potwierdzenie spełnienia warunku
Wykonawca złoży dokumenty poświadczające, że usługa została wykonana należycie.
Wykonawca wykaże, że dysponuje projektantem posiadającym uprawnienia budowlane bez ograniczeń w
specjalności budowle hydrotechniczne lub melioracyjne wodne lub inne ważne uprawnienia projektowe w
specjalności budowle hydrotechniczne lub melioracyjne wodne. W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego
warunku wykonawca przedłoży stosowne dokumenty potwierdzające nadanie im takich uprawnień oraz
poświadczenie przynależności projektanta do izby architektów lub inżynierów budownictwa.

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:
Umowa zostanie zawarta według wzoru umowy określonego w załączniku nr 9 do SIWZ, w terminie określonym
zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy.

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
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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: 03/04/2018
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:
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: 03/04/2018
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
Siedziba Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Jagiellończyka 13, 66-400
Gorzów Wielkopolski, pok. 102 (sala konferencyjna).

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postęp. do oferty wykonawca dołącza aktualny na dzień
składania oferty jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ) oraz przedłoży na wezwanie Zamawiającego
1.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, 2.Oświadczenie wykonawcy o
braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu
z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku
wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności
wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych
należności, którego wzór stanowi załącznik nr 8 do SIWZ; 3.oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia
wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne, którego
wzór stanowi załącznik nr 8 do SIWZ; 4.Oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków
i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U.
z 2017 r. poz. 1785), którego wzór stanowi załącznik nr 8 do SIWZ. 5.w celu potwierdzenia braku podstaw
do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust.5 pkt. 1 ustawy - odpis z właściwego rejestru lub z centralnej
ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji.w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust.5 pkt. 8 ustawy:
zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z
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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, 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. Wykonawca,
w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy,
przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z
2017 r. poz. 229, ze zm.). Wraz ze złożeniem oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
Wykonawca może złożyć dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi
załącznik nr 7 do SIWZ. W zakresie wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa
rozdziale V ust. 6 SIWZ wykonawcy składają:1. wykaz usług wykonanych, - załącznik nr 5 do SIWZ oraz wykaz
osób - załącznik nr 6 do SIWZ.
Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Wykonawca zobowiązany
jest wskazać części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podać firmy
podwykonawców.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Jak Wyżej w pkt. VI.3.1)
Warszawa
Polska

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 ustawy, zgodnie z art. 180 ust. 2
ustawy, przysługuje odwołanie wyłącznie wobec czynności:
1.1 określenia warunków udziału w postępowaniu;
1.2. wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
www.uzp.gov.pl
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1.3. odrzucenia oferty odwołującego;
1.4. opisu przedmiotu zamówienia;
1.5. wyboru najkorzystniejszej oferty.
2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo
W postaci elektronicznej, opatrzonej przez wykonawcę odpowiednio własnoręcznym podpisem albo
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
2.1. w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego
wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni -
jeżeli zostały przesłane w inny sposób;
2.2 odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego, także 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.
2.3. Odwołania wobec czynności innych niż określone w ust. 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym
powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia.
3. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie
przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w
terminie:
3.1. 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia
O udzieleniu zamówienia,
3.2. 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
4. W sprawach nieuregulowanych w rozdziale XVI zastosowanie mają przepisy art. 179-198g ustawy.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14/02/2018

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

