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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:441034-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Gdańsk: Usługi leśnictwa
2019/S 181-441034

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego
ul. Bażyńskiego 1A
Gdańsk
80-952
Polska
Osoba do kontaktów: Tomasz Hoppe
Tel.:  +48 585233363
E-mail: frug@ug.edu.pl 
Faks:  +48 585233365
Kod NUTS: PL634
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.frug.ug.edu.pl/
Adres profilu nabywcy: http://www.frug.ug.edu.pl/pl/przetargi/

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://www.frug.ug.edu.pl/pl/przetargi/
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/

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Fundacja

I.5) Główny przedmiot działalności
Edukacja

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

II.1.1) Nazwa:
Wykonanie zabiegów ochrony czynnej polegających na usuwaniu samosiewów i przerośniętych odrośli z
wywiezieniem biomasy i bez w części Rezerwatu Przyrody „Bielawa”
Numer referencyjny: PZP-2-BIELAWA-2019

II.1.2) Główny kod CPV

mailto:frug@ug.edu.pl
http://www.frug.ug.edu.pl/
http://www.frug.ug.edu.pl/pl/przetargi/
http://www.frug.ug.edu.pl/pl/przetargi/
https://miniportal.uzp.gov.pl/
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77200000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia są zabiegi ochrony czynnej polegające na: trzykrotnym (terminy określono w sek
II.2.4 ogłos)wycięciu
Samosiewów i odrośli drzew i krzewów, głównie brzozy i sosny z łącznej powierzchni ok. 195 ha z
Wyznaczonych przez Zamawiającego wraz ze sprawującym nadzór nad rezerwatem przyrody „Bielawa” na
Terenie działek: Gmina Krokowa obręb Sławoszyno wskazanych w SIWZ, na którym znajduje się kompleks
Siedlisk przyrodniczych:
− 7120 torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji,
− 7140 torfowiska przejściowe i trzęsawiska,
− 4010 wilgotne wrzosowiska z wrzoścem bagiennym.
Wywozie w terminie określonym dla pierwszego cięcia biomasy po pierwszym cięciu z powierzchni ok. 30 ha
wyznaczonych przez Zamawiającego wraz ze
Sprawującym nadzór nad rezerwatem przyrody „Bielawa” na terenie działek: Gmina Krokowa obręb Sławoszyno
Wskazanych w SIWZ.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 12 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
77211000
77211400
77230000
77231000
90721000
90721100

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL63
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Czynności będą wykonywane na terenie Rezerwatu Przyrody Bielawa.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są zabiegi ochrony czynnej polegające na:
1) trzykrotnym (trzy razy poza okresem ochronnym wynikającym z aktualnego zarządzenia Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 6.11.2017 r. w sprawie zadań ochronnych dla rezerwatu
przyrody „Bielawa” tj. pierwszy raz w okresie od dnia zawarcia umowy do 29 lutego 2020 roku, drugi raz w
okresie od 1 września 2020 roku do 28 lutego 2021 roku, trzeci raz w okresie od 1 września 2021 roku do 15
grudnia 2021) wycięciu
Samosiewów i odrośli drzew i krzewów, głównie brzozy i sosny z łącznej powierzchni ok. 195 ha z
Wyznaczonych przez Zamawiającego wraz ze sprawującym nadzór nad rezerwatem przyrody „Bielawa” na
Terenie działek: Gmina Krokowa obręb Sławoszyno wskazanych w SIWZ, na którym znajduje się kompleks
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Siedlisk przyrodniczych:
− 7120 torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji,
− 7140 torfowiska przejściowe i trzęsawiska,
− 4010 wilgotne wrzosowiska z wrzoścem bagiennym.
2. Wywozie w terminie określonym dla pierwszego cięcia, o którym mowa w pkt 1 powyżej biomasy po
pierwszym cięciu z powierzchni ok. 30 ha wyznaczonych przez Zamawiającego wraz ze
Sprawującym nadzór nad rezerwatem przyrody „Bielawa” na terenie działek: Gmina Krokowa obręb Sławoszyno
Wskazanych w SIWZ.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 12 do SIWZ).
Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego i UE, w
Szczególności ustawą z dnia 16.4.2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1614 ze zm.), przy
Zachowaniu przepisów BHP i ppoż.
Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający wskazuje, iż w zakresie następujących czynności:
− pozyskaniu i zrywce surowca drzewnego (pilarze i operatorzy maszyn), mechanicznym lub ręcznym koszeniu
Wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Ustalenie wymiaru czasu pracy oraz liczby osób,
Zamawiający pozostawia w gestii Wykonawcy. Ww. wymagania dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio
Do Podwykonawcy.Szczegółowe zasady dotyczące realizacji obowiązku wynikającego z art. 29 ust. 3a ustawy
Określone są w SIWZ i we Wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 11 do SIWZ.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie kadry w zakresie kierownika prac / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 15/12/2021
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:
Zamówienie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach realizacji
projektu pt. „Renaturalizacja siedlisk i roślinności zdegradowanego torfowiska wysokiego w rezerwacie przyrody
Bielawa”. nr projektu RPPM.11.04.00-22-0012/17

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający wymaga wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert, na czas związania ofertą
W wysokości 52 500,00 PLN na zasadach określonych w pkt 7 SIWZ pt.: Wymagania dotyczące wadium.
Wykonawca przed podpisaniem umowy wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 3
% ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie na zasadach określonych w pkt 14 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
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w zakresie zdolności do prowadzenia działalności
Zawodowej.
Cd. z sekcji VI. 3.):
3) Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega
Z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące
Przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł
Porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub
Grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
Zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
4) Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy PZP
Oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez Zamawiającego na
Podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy PZP, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
Składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
5) 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, - wg załącznika nr 7 do SIWZ;
6) Oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
Ubiegania się o zamówienia publiczne - wg załącznika nr 8 do SIWZ;
7) Oświadczenia 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.
5 pkt 5 i 6 ustawy PZP - wg załącznika nr 9 do SIWZ;
8) Oświadczenia 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 (Dz. U. z 2016 r. poz. 716) - wg załącznika nr 10
do
SIWZ.
Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na
Zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów
Wymienionych w pkt 1 – 8.
Postanowienia dotyczące Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.
1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
Dokumentów, o których mowa w pkt 1) do 3) powyżej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w
Którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a. nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł
Porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
Odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
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Organu,
b. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
Dokumentów, o których mowa w pkt 4) powyżej, 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 oraz ust. 5 pkt 5 i 6
Ustawy PZP.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca wykaże, iż posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
Działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 500
000,00 PLN.
Uwaga:
W przypadku, gdy jakakolwiek wartość dotycząca powyższych warunków wyrażona będzie w walucie obcej,
Zamawiający przeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs walut NBP dla danej waluty z daty wszczęcia
Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w rozumieniu ustawy PZP. Jeżeli w tym dniu nie będzie
Opublikowany średni kurs NBP, Zamawiający przyjmie średni kurs z ostatniego dnia przed wszczęciem
Postępowania.
1. W celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
Postępowaniu, Wykonawca składa wraz z ofertą:
1) Wypełniony Jednolity Europejski Dokumentu Zamówienia – wg załącznika nr 2 do SIWZ; Zamawiający
Informuje, iż instrukcję wypełnienia ESPD oraz edytowalną wersję formularza ESPD można znaleźć pod
Adresem: https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia.
2) Dokumenty, w szczególności zobowiązania, innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
Zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (wg załącznika nr 6 do SIWZ) – jeżeli dot.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy Wykonawca, w celu
Potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu,
zobowiązany jest złożyć do oferty oddzielnie Jednolity Europejski Dokument Zamówienia.
Cd. z sekcji III.1.1.) kont. s. VI. 3):
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 ppkt 1 i ppkt 2, 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.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych
Sytuacjach oraz w odniesieniu do niniejszego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach
Technicznych lub zawodowych innych podmiotów, lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,
Niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu,
Że realizując niniejsze zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów,
W szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych

https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia
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Zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
2. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub
Zawodowe,lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania
Warunków udziału w postępowaniu oraz dokona badania, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy
wykluczenia, o
Których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1, 5, 6 i 8 ustawy PZP.
3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,
Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub
Usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
4. W przypadku, gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na
Zasobach innych podmiotów, Wykonawca zobowiązany jest:
a) złożyć JEDZ dotyczący tych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia
Oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu,
b) złożyć dokumenty, w szczególności zobowiązanie innych podmiotów (wg. załącznika nr 6
Do SIWZ).
Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania
Braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia składa JEDZ dotyczący tych podm.
Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego w celu
Potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP:
W celu oceny spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust 1b pkt 2) ustawy PZP,
Należy na wezwanie Zamawiającego, złożyć w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie następujący
Dokument:
a) Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
Prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez
Zamawiającego.
Cd. z sekcji III.1.1.) kont. s. VI. 3):
Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce
Zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 4) powyżej,
Składa dokument, o którym mowa ppkt 2) powyżej, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5
Pkt 6 ustawy 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.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
a) Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
Prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej dwie usługi w zakresie
wykonywania
Zabiegów ochrony czynnej polegających na usuwaniu drzew i krzewów (w tym odrośli i nalotów) na terenach
Cennych przyrodniczo i podlegających ochronie (rezerwaty przyrody, obszary Natura 2000, parki narodowe),
O minimalnej powierzchni terenów cennych przyrodniczo i podlegających ochronie wynoszącej 5 ha, na której
Prowadzone były zabiegi ochrony czynnej w ramach jednej usługi.
Przez jedną wykonaną usługę Zamawiający rozumie realizację przedmiotu jednej umowy.
b) Wykonawca zapewni, że przy realizacji zamówienia dysponować będzie następującymi osobami, które będą
Uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, tj.:
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1) minimum jednym kierownikiem prac, tj. osobą posiadającą doświadczenie w wykonaniu co najmniej jednej
Usługi w zakresie kierowania pracami dotyczącymi zabiegów ochrony czynnej polegających na usuwaniu drzew
I krzewów o wartości tych prac minimum 300 000,00 PLN brutto;
2) minimum jednym operatorem pilarki (pilarzem), tj. osobą posiadającą uprawnienia pilarza, wymagane
Przepisami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24.8.2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i
Higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz.U. z 2006 r. nr 161 poz.
1141);
Uwaga:W przypadku, gdy jakakolwiek wartość dotycząca powyższych warunków wyrażona będzie w walucie
obcej,
Zamawiający przeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs walut NBP dla danej waluty z daty wszczęcia
Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w rozumieniu ustawy PZP. Jeżeli w tym dniu nie będzie
Opublikowany średni kurs NBP, Zamawiający przyjmie średni kurs z ostatniego dnia przed wszczęciem
Postępowania.
1. W celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
Postępowaniu, Wykonawca składa wraz z ofertą:
1) Wypełniony Jednolity Europejski Dokumentu Zamówienia – wg załącznika nr 2 do SIWZ; Zamawiający
Informuje, iż instrukcję wypełnienia ESPD oraz edytowalną wersję formularza ESPD można znaleźć pod
Adresem: https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia.
2) Dokumenty, w szczególności zobowiązania, innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
Zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (wg załącznika nr 6 do SIWZ) – jeżeli dot.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy Wykonawca, w celu
Potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu,
zobowiązany jest złożyć do oferty oddzielnie Jednolity Europejski Dokument Zamówienia.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych
Sytuacjach oraz w odniesieniu do niniejszego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach
Technicznych lub zawodowych innych podmiotów, lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,
Niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując
niniejsze zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów,
W szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
Zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
2. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub
Zawodowe,lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania
Warunków udziału w postępowaniu oraz dokona badania, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy
wykluczenia, o
Których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1, 5, 6 i 8 ustawy PZP.
3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,
Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub
Usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
4. W przypadku, gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na
Zasobach innych podmiotów, Wykonawca zobowiązany jest:
a) złożyć JEDZ dotyczący tych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia
Oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu,
b) złożyć dokumenty, w szczególności zobowiązanie innych podmiotów (wg. załącznika nr 6

https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia
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Do SIWZ).
Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania
Braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia składa JEDZ dotyczący tych podm.
W celu oceny spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust 1b pkt 3) ustawy PZP,
Należy na wezwanie Zamawiającego, złożyć w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie następujące
Oświadczenia i dokumenty:
a) Wykaz usług, wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,
Nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów,
Na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały
Wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne
Dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń
Okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń
Okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte
Wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo
Wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; potwierdzające spełnienie warunku określonego przez
Zamawiającego w punkcie 5.2. ppkt 2) lit. a SIWZ (wg załącznika nr 4 do SIWZ).
b) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich uprawnień,
Doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie
Czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, potwierdzający spełnienie warunku
Określonego przez Zamawiającego w punkcie 5.2. ppkt 2) lit. b SIWZ (wg załącznika nr 5 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 wymaga od wybranego wykonawcy zawarcia umowy wg wzoru stanowiącego zał. nr 11 do SIWZ,
W którym szczegółowo opisano warunki realizacji zamówienia oraz warunki zmiany umowy.
Cd. z s. III 1.2) jako kont. s. VI. 3):
Dokumenty, o którym mowa w ppkt 1 i 2 i powyżej wystawiane w terminach określonych w §7 ust. 2 i 3, §8
Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać
Zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. poz. 1126 ze zm.) oraz w pkt 6.7
SIWZ
Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP
Przez Zamawiającego na stronie internetowej po otwarciu ofert przekaże Zamawiającemu oświadczenie o
Przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia,
Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
Konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie 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: 23/10/2019
Czas lokalny: 11:00

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: 23/10/2019
Czas lokalny: 11:30
Miejsce:
Publiczne otwarcie ofert nastąpi w sekretariacie (pokój nr 311) Biurze Fundacji Rozwoju Uniwersytetu
Gdańskiego, ul. Bażyńskiego 1A, 80-952 Gdańsk, POLSKA. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji
Do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/ i dokonywane jest
Poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.
Składając ofertę Wykonawca postępuje zgodnie z postanowieniami SIWZ, zawartymi w szczególności w
Rozdziale 7, 10 i 11.

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:
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa
Się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty
Elektronicznej.
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać
Konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany,
Wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych
Kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie
Korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.
4. Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępne są
Na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu oraz stanowi zał. do SIWZ.

https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal
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5. Wykonawca składa ofertę w postępowaniu, za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania
Oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do
Zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców na miniPortalu. W formularzu oferty
Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja
Związana z postępowaniem.
6. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych
Pdf, .doc, .docx, .rtf,.xps, .odt i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób złożenia oferty,w
tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortal. Ofertę należy złożyć w
Oryginale.
7. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.Przy złożeniu oferty wspólnej Wykonawcy
Ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
Reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Szczegóły dotyczące zasad komunikacji, w tym składania ofert i dokumentów lub oświadczeń wskazano w
SIWZ.
Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu, najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy
Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia
Warunki udziału w postęp.
Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się Wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie
Przepisów art. 24 ust. 1 ustawy PZP.
Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1, pkt 5, pkt 6 i pkt 8
Ustawy PZP.
Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego w celu
Potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP:
1) 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 wykluczenia na
Podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
2) Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z
Opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub
Innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym
W sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał
Przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu;
Z uwagi na limit znaków dalsza część znajduje się w sek. III.1.1) III.1.2.), III 2.2) Ogłoszenia.
Wszystkie pozostałe informacje, które nie zostały wskazane w treści niniejszego ogłoszenia (z uwagi na brak
Miejsca) są wskazane w SIWZ udostępnianej na stronie internetowej: http://www.frug.ug.edu.pl/pl/przetargi/

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

http://www.frug.ug.edu.pl/pl/przetargi/
mailto:odwolania@uzp.gov.pl
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Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Wykonawcom i innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz
ponieśli lub mogli ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują
środki ochrony prawnej w postaci odwołania (art. 180-198 ustawy) i skargi do sądu (art. 198a-198g ustawy).
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 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. 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 pkt.4 zdanie drugie albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 6. Odwołanie wobec treści
ogłoszenia o zamówieniu, a 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. 7. Odwołanie wobec okoliczności 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. W
przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych
warunków zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert. 9. W przypadku wniesienia
odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu
ogłoszenia orzeczenia przez Krajowa Izbę Odwoławczą.

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: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/09/2019
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