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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:336180-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Usługi środowiska naturalnego
2019/S 136-336180
Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe
Usługi
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/25/UE
Sekcja I: Podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o.
Aleje Jerozolimskie 134
Warszawa
02-305
Polska
Osoba do kontaktów: Aleksandra Zjawińska
E-mail: zamowienia@cpk.pl
Kod NUTS: PL
Adresy internetowe:
Główny adres: https://cpk.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: https://cpk.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://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie są ogólnodostępne.
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/InstrukcjaUzytkownikaSystemuMiniPortalePUAP.pdf

I.6)

Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Działalność dotycząca inwestycji w ramach portów lotniczych oraz linii kolejowych

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

Nazwa:
Zawarcie umowy ramowej dotyczącej wykonania inwentaryzacji przyrodniczych na potrzeby przeprowadzenia
analiz i sporządzenia dokumentacji środowiskowych dla inwestycji kolejowych związanych z budowąCK
Numer referencyjny: 10/2019

II.1.2)

Główny kod CPV
90700000
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II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
Pełny opis nazwy zamówienia, o którym mowa w pkt. II.1.1) powyżej brzmi: zawarcie umowy ramowej
dotyczącej wykonania inwentaryzacji przyrodniczych na potrzeby przeprowadzenia analiz i sporządzenia
dokumentacji środowiskowych dla inwestycji kolejowych związanych z budową Centralnego Portu
Komunikacyjnego.
Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej, która ma na celu identyfikację oraz
skartowanie dziko występujących chronionych, rzadkich lub zagrożonych w skali kraju, regionu lub lokalnie
różnorodnych elementów środowiska, na terenach potencjalnie przeznaczonych na cele budowy linii kolejowych
lub infrastruktury z nimi związanej lub mogących znajdować się w zasięgu ich oddziaływania, realizowanych
w ramach inwestycji CPK. Łączny maksymalny obszar poddany inwentaryzacji przyrodniczej objęty Umową
Ramową wynosi 220 000 ha.

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
90714500
90721700
90721000
90713000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren całego kraju (Polski).

II.2.4)

Opis zamówienia:
Inwentaryzacja przyrodnicza ma na celu identyfikację oraz skartowanie dziko występujących chronionych,
rzadkich lub zagrożonych w skali kraju, regionu lub lokalnie elementów środowiska, tj.:
1) siedlisk przyrodniczych i zbiorowisk roślinnych,
2) roślin, w tym mszaków,
3) grzybów, w tym porostów,
4) bezkręgowców,
5) ichtiofauny (ryb i minogów),
6) herpetofauny (płazów i gadów),
7) ornitofauny (ptaków),
8) chiropterofauny (nietoperzy),
9) teriofauny naziemnej i wodnej (ssaków naziemnych i wodnych),
Jak również:
• pozostałych gatunków zwierząt zaliczanych do gatunków migrujących,
• przebiegu korytarzy: dużych i średnich zwierząt, szlaków migracji: ptaków, nietoperzy, małych zwierząt, w tym
płazów oraz istniejących przejść dla zwierząt na obiektach liniowych,
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• gatunków uznanych za gatunki obce i inwazyjne, na terenach potencjalnie przeznaczonych na cele budowy
linii kolejowych lub infrastruktury z nimi związanej lub mogących znajdować się w zasięgu ich oddziaływania,
realizowanych w ramach inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego. Planowana łączna długość nowych
linii kolejowych do obsługi m.in. Centralnego Portu Komunikacyjnego wynosi ok. 1,6 tys. km.
Inwentaryzacja przyrodnicza dotyczy w szczególności:
• chronionych siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt wymienionych w Dyrektywie Rady 92/43/
EEC z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory, ze zmianami
(tzw. dyrektywa siedliskowa), ze szczególnym uwzględnieniem gatunków i siedlisk priorytetowych,
• ptaków wymienionych w Dyrektywie Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikich
ptaków, ze zmianami (tzw. dyrektywa ptasia) oraz gatunków SPEC (BirdLife International),
• gatunków roślin (w tym mszaków), zwierząt, grzybów (w tym porostów) chronionych prawem krajowym
(ochrona ścisła i częściowa),
• gatunków ujętych w krajowych i regionalnych czerwonych księgach/listach roślin i zwierząt.
Zebrane dane o zasobach, walorach i stanie środowiska przyrodniczego opracowane w formie ekspertyzy
przyrodniczej stanowić będą element raportów o oddziaływaniu planowanych przedsięwzięć na środowisko,
sporządzanych na potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i uzyskania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach.
Łączny maksymalny obszar poddany inwentaryzacji przyrodniczej objęty Umową Ramową wynosi 220 000 ha.
Obszar ten zostanie podzielony na Zamówienia Cząstkowe.
Każdorazowo w Opisie Przedmiotu Zamówienia dla Zamówienia Cząstkowego Zamawiający określi obszar
inwentaryzacji przyrodniczej poprzez dostarczenie Wykonawcy pliku wektorowego
Z buforem w formacie ESRI Shapefile w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992. Przewiduje
się, że powierzchnia badań w ramach jednego Zamówienia Cząstkowego nie będzie mniejsza niż 900 ha.
Poszczególne Zamówienia Cząstkowe mogą być zlokalizowane na terenie całego kraju.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Tom III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie Personelu Wykonawcy - na podstawie wskazanych przez
Wykonawcę do realizacji Zamówienia Ekspertów przyrodników w zakresie: botaniki, entomologii, ornitologii i
chiropterologii / Waga: 70
Cena - Waga: 30

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 60
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: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
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Ze względu na ograniczoną liczbę znaków w formularzu ogłoszenia szczegółowe informacje dotyczące
kryteriów oceny ofert (Rozdział XIX), podstaw wykluczenia z postępowania (Rozdział V) oraz warunków udziału
w postępowaniu (Rozdział VI) i dokumentów składanych na ich potwierdzenie (Rozdział VII) zamieszczone są w
SIWZ dostępnej na stronie: https://cpk.pl/pl/przetargi/
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:
1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy:
1) wobec których brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie:
a) art. 24 ust. 1 pkt 12, pkt 13 lit. a-c i pkt 15-23 ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień pub.(ustawy
Pzp),
b) art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp, z wyjątkiem przypadku, jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie została
skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d ustawy Pzp;
2) którzy spełniają warunki udziału określone w ust. 2, uszczegółowione przez Zamawiającego poniżej.
2. Zgodnie z art. 22 ust. 1b ustawy Pzp, o udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy
spełniają warunki dotyczące:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzonej określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych
przepisów,
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
3) zdolności technicznej lub zawodowej.
3. Zgodnie z art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału
w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części,
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu,
że realizując Zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności
przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
realizacji Zamówienia.
5. Zamawiający oceni, czy udostępnione 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 zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których
mowa art. 24 ust. 1 pkt 12, pkt 13 lit. a-c, pkt 14 ustawy Pzp (w zakresie katalogu przestępstw, o których mowa
w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a-c ustawy Pzp), art. 24 ust. 1 pkt 15-23 ustawy Pzp.
6. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,
Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te realizują usługi do realizacji,
których te zdolności są wymagane.
7. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu, o którym
mowa w ust. 3, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą
wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym
przez Zamawiającego:
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części Zamówienia, jeżeli wykaże zdolności
techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w ust. 2.
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8. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia każdy z takich Wykonawców
z osobna zobowiązany jest wykazać brak podstaw do wykluczenia z Postępowania na podstawie art. 24 ust. 1
pkt 12, pkt 13 lit. a-c, pkt 14 ustawy Pzp (w zakresie katalogu przestępstw, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt
13 lit. a-c ustawy Pzp), art. 24 ust. 1 pkt 15-23 ustawy Pzp.
9. Z Postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę, wobec którego zachodzi
którakolwiek przesłanka określona art. 24 ust. 1 pkt 12, pkt 13 lit. a-c, pkt 14 ustawy Pzp (w zakresie katalogu
przestępstw, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a-c ustawy Pzp), art. 24 ust. 1 pkt 15-23 ustawy Pzp.
10. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie Postępowania o udzielenie Zamówienia.
11. Ocena spełniania przez Wykonawców wymagań przez Zamawiającego w zakresie braku podstaw
wykluczenia będzie oparta na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczeń lub dokumentów,
określonych w niniejszym ogłoszeniu oraz Tomie I - IDW.
III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. W zakresie warunku określonego w pkt. III.1.1) ust. 2.3 powyżej za spełniających warunek udziału w
Postępowaniu zostaną uznani Wykonawcy, którzy wykażą, że dysponują osobami, które będą uczestniczyć w
wykonywaniu Zamówienia, legitymującymi się kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem odpowiednim do
funkcji, jaka zostanie im powierzona.
2. Zamawiający wymaga wykazania się dysponowaniem osobami skierowanymi do realizacji Zamówienia, o
następujących kwalifikacjach:
a) Ekspert przyrodnik w zakresie botaniki:
• Wykształcenie: wyższe II stopnia lub jednolite studia magisterskie na kierunku: biologia, botanika, ekologia,
leśnictwo, ochrona środowiska, rolnictwo lub pokrewne związane z ochroną przyrody/środowiska;
• Kwalifikacje (doświadczenie): doświadczenie w wykonywaniu terenowych badań przyrodniczych potwierdzone
autorstwem/współautorstwem co najmniej 3 (trzech) opracowań w zakresie fitosocjologii, wykonanych w ciągu
ostatnich 5 (pięciu) lat przed terminem składania ofert, stanowiących:
— inwentaryzację przyrodniczą na potrzeby opracowania raportu o oddziaływaniu na środowisko dla inwestycji
liniowej, tj. linii kolejowej lub drogi krajowej lub gazociągu lub linii elektroenergetycznej, o długości nie mniejszej
niż 15 (piętnaście) km lub
— inwentaryzację przyrodniczą na potrzeby planu zadań ochronnych lub planu ochrony obszaru Natura 2000
lub
— inwentaryzację przyrodniczą na potrzeby planu ochrony parku narodowego lub parku krajobrazowego lub
rezerwatu przyrody.
W tym przynajmniej jedno z opracowań obejmowało określenie stanu ochrony albo stanu zachowania siedlisk
przyrodniczych.
b) Ekspert przyrodnik w zakresie entomologii:
• Wykształcenie: wyższe II stopnia lub jednolite studia magisterskie na kierunku: biologia, zoologia, ekologia,
leśnictwo, ochrona środowiska, rolnictwo lub pokrewne związane z ochroną przyrody/środowiska;
• Kwalifikacje (doświadczenie): doświadczenie w wykonywaniu terenowych badań przyrodniczych potwierdzone
autorstwem/współautorstwem co najmniej 3 (trzech) opracowań w zakresie entomologii, wykonanych w ciągu
ostatnich 5 (pięciu) lat przed terminem składania ofert, stanowiących:
— inwentaryzację przyrodniczą na potrzeby opracowania raportu o oddziaływaniu na środowisko dla inwestycji
liniowej, tj. linii kolejowej lub drogi krajowej lub gazociągu lub linii elektroenergetycznej, o długości nie mniejszej
niż 15 (piętnaście) km lub
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— inwentaryzację przyrodniczą na potrzeby planu zadań ochronnych lub planu ochrony obszaru Natura 2000
lub
— inwentaryzację przyrodniczą na potrzeby planu ochrony parku narodowego lub parku krajobrazowego lub
rezerwatu przyrody.
W tym przynajmniej jedno z opracowań obejmowało określenie jakości siedlisk gatunków (np. stanu ochrony
albo stanu zachowania).
c) Ekspert przyrodnik w zakresie ornitologii:
• Wykształcenie: wyższe II stopnia lub jednolite studia magisterskie na kierunku: biologia, zoologia, ekologia,
leśnictwo, ochrona środowiska, rolnictwo lub pokrewne związane z ochroną przyrody/środowiska;
• Kwalifikacje (doświadczenie): doświadczenie w wykonywaniu terenowych badań przyrodniczych potwierdzone
autorstwem/współautorstwem co najmniej 3 (trzech) opracowań w zakresie ornitologii, wykonanych w ciągu
ostatnich 5 (pięciu) lat przed terminem składania ofert, stanowiących:
— inwentaryzację przyrodniczą na potrzeby opracowania raportu
O oddziaływaniu na środowisko dla inwestycji liniowej, tj. linii kolejowej lub drogi krajowej lub gazociągu lub linii
elektroenergetycznej, o długości nie mniejszej niż 15 (piętnaście) km lub
— inwentaryzację przyrodniczą na potrzeby planu zadań ochronnych lub planu ochrony obszaru Natura 2000
lub
— inwentaryzację przyrodniczą na potrzeby planu ochrony parku narodowego lub parku krajobrazowego lub
rezerwatu przyrody.
W tym przynajmniej jedno z opracowań obejmowało określenie jakości siedlisk gatunków (np. stanu ochrony
albo stanu zachowania).
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Ciąg dalszy pkt. III.1.3 ust. 2) powyżej
d) Ekspert przyrodnik w zakresie chiropterologii:
• Wykształcenie: wyższe II stopnia lub jednolite studia magisterskie na kierunku: biologia, zoologia, ekologia,
leśnictwo, ochrona środowiska, rolnictwo lub pokrewne związane z ochroną przyrody/środowiska;
• Kwalifikacje (doświadczenie): doświadczenie w wykonywaniu terenowych badań przyrodniczych potwierdzone
autorstwem/współautorstwem co najmniej 3 (trzech) opracowań w zakresie chiropterofauny, wykonanych w
ciągu ostatnich 5 (pięciu) lat przed terminem składania ofert stanowiących:
— inwentaryzację przyrodniczą na potrzeby opracowania raportu o oddziaływaniu na środowisko dla inwestycji
liniowej, tj. linii kolejowej lub drogi krajowej lub gazociągu lub linii elektroenergetycznej, o długości nie mniejszej
niż 15 (piętnaście) km lub
— inwentaryzację przyrodniczą na potrzeby planu zadań ochronnych lub planu ochrony obszaru Natura 2000
lub
— inwentaryzację przyrodniczą na potrzeby planu ochrony parku narodowego lub parku krajobrazowego lub
rezerwatu przyrody.
W tym przynajmniej jedno z opracowań obejmowało określenie jakości siedlisk gatunków (np. stanu ochrony
albo stanu zachowania)
e) Koordynator zespołu:
• Wykształcenie: wyższe II stopnia lub jednolite studia magisterskie na kierunku: biologia, botanika, zoologia,
ekologia, leśnictwo, ochrona środowiska, rolnictwo lub pokrewne związane z ochroną przyrody/środowiska;
• Kwalifikacje (doświadczenie):
— doświadczenie w opracowaniu, potwierdzone autorstwem/współautorstwem, co najmniej 3 (trzech) raportów
o oddziaływaniu na środowisko lub raportów ponownej oceny, sporządzonych dla inwestycji liniowych, tj. linii
kolejowej lub drogi krajowej lub gazociągu, o długości nie mniejszej niż 15 (piętnaście) km, na podstawie
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których uzyskano odpowiednio decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach lub uzgodnienie warunków
realizacji przedsięwzięcia oraz
— doświadczenie w kierowaniu zespołem odpowiedzialnym za wykonanie co najmniej 3 (trzech) opracowań
wykonanych w ciągu ostatnich 5 (pięciu) lat przed terminem składania ofert, stanowiących:
— raport o oddziaływaniu na środowisko lub raport ponownej oceny, sporządzonych dla inwestycji liniowej, tj.
linii kolejowej lub drogi krajowej lub gazociągu, o długości nie mniejszej niż 15 (piętnaście) km, na podstawie
którego uzyskano odpowiednio decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach lub uzgodnienie warunków
realizacji przedsięwzięcia lub
— plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 lub plan ochrony dla obszaru Natura 2000, parku
narodowego, parku krajobrazowego lub rezerwatu przyrody.
Przy czym Zamawiający nie dopuszcza łączenia doświadczenia nabytego jako autor/współautor z
doświadczeniem w kierowaniu zespołem.
3) Jednocześnie Zamawiający wskazuje, że na potrzeby uszczegółowienia definiuje ww. pojęcia:
a) „droga krajowa” – droga publiczna zaliczona do kategorii dróg krajowych w rozumieniu art. 5 ust. 1 ustawy z
dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. 2018 poz. 2068 ze zm.),
b) „gazociąg” – gazociąg w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 poz.
640),
c) „linia elektroenergetyczna” - urządzenia napowietrzne przeznaczone do przesyłania energii elektrycznej,
d) „linia kolejowa” – linia kolejowa w rozumieniu art. 4 pkt 2 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie
kolejowym (tj. Dz. U. 2019, poz. 710 ze zm.).
4) Ponadto Zamawiający wskazuje, że:
a) inwestycje liniowe, o których mowa w powyższych warunkach, muszą stanowić przedsięwzięcia główne, a nie
dodatkowe w stosunku do innego przedsięwzięcia,
b) dopuszcza łączenie jednej funkcji Eksperta przyrodnika i Koordynatora zespołu, pod warunkiem spełnienia
wszystkich ww. wymagań określonych dla obu stanowisk,
c) nie dopuszcza się łączenia innych funkcji niż wskazane w lit. b.
III.1.4)

Obiektywne zasady i kryteria udziału
Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę
dokumentów i oświadczeń. Dokumenty lub oświadczenia należy przygotować i złożyć zgodnie z ustawą Pzp
oraz rozporządzeniami wykonawczymi, w szczególności Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia
27.6.2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz.U. z 2017 r., poz.1320
ze zm.) oraz Rozporządzeniem 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. z 2016 r., poz. 1126
ze zm.).

III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.1.6)

Wymagane wadia i gwarancje:
Każdy Wykonawca zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert do wniesienia wadium w kwocie
100 000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych 00/100).
Zamawiający nie wymaga zabezpieczenie należytego wykonania Umowy Ramowej.
Zamawiający będzie wymagał zabezpieczenia należytego wykonania umowy na etapie Zamówień
Cząstkowych, w wysokości 10 % ceny całkowitej brutto Umowy Wykonawczej.
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III.1.7)

Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego Zamówienia publicznego będą prowadzone w PLN.
Szczegółowe zasady oraz sposób rozliczeń określony został w Tomie II SIWZ.

III.1.8)

Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie Zamówienia muszą ustanowić i wskazać Pełnomocnika
do reprezentowania ich w Postępowaniu o udzielenie niniejszego Zamówienia albo reprezentowania w
Postępowaniu o udzielenie niniejszego Zamówienia i zawarcia Umowy Ramowej w sprawie Zamówienia
publicznego – zgodnie z postanowieniem art. 23 Ustawy.

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1)

Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Warunki realizacji Umowy Ramowej i Wykonawczej zostały określone w Warunkach Umowy stanowiących Tom
II SIWZ.

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

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

Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamówienie obejmuje zawarcie umowy ramowej
Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami
Szacowana maksymalna liczba uczestników planowanej umowy ramowej: 6

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: 16/08/2019
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: 16/08/2019
Czas lokalny: 14:00
Miejsce:
Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o.
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Aleje Jerozolimskie 134, wejście gamma, piętro 7, 02-305 Warszawa
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.Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków w poszczególnych sekcjach ogłoszenia, ogłoszenie zawiera informacje
ograniczone do niezbędnego minimum.
2. Uwaga do pkt IV.2.6): Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą - 60 dni.
3.Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące
wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w Postępowaniu.
Powyższe oświadczenie, każdy z Wykonawców zobowiązany jest złożyć w formie JEDZ.
4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw do wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w Postępowaniu w zakresie, w jakim powołuje się
na ich zasoby, składa także JEDZ dotyczący każdego z tych podmiotów.
5. Wykonawca wskazujący w JEDZ części Zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć
podwykonawcom, jeśli jest już wiadome Wykonawcy, jakim podwykonawcom zamierza powierzyć wykonanie
części zamówienia, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia, składa JEDZ
dotyczący każdego z tych podwykonawców.
6. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest złożyć aktualne na dzień złożenia następujące
dokumenty:
1) W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z Postępowania o udzielenie zamówienia w
okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ust. ustawy Pzp:
a) Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13 lit. a-c, pkt 14 (z
wyłączeniem w zakresie przestępstwa określonego w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d ustawy Pzp) i pkt 21 ustawy Pzp
wystawioną nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert;
b) Oświadczenia Wykonawcy o wydaniu lub 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.
c) Oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne.
2) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w Postępowaniu dotyczących
zdolności technicznej i zawodowej – wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji Zamówienia.
7. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86
ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie, o którym mowa w art. 24 ust. 11 ustawy Pzp o
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23
ustawy Pzp.
8. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zamiast dokumentów, o
których mowa w ust. 5 pkt 2 lit. a - składa informację z odpowiedniego rejestru albo 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 lit. a-c, 14 ustawy Pzp (z wyłączeniem w zakresie przestępstwa określonego
w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d ustawy Pzp) i pkt 21 ustawy Pzp.
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9. Dokument, o których mowa w ust. 7 pkt 1 powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem
terminu składania ofert.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Wykonawcom, 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, przysługują środki
ochrony prawnej przewidziane w art. 179 i następnych Ustawy.
2. Wobec niezgodnej z przepisami Ustawy czynności Zamawiającego podjętej w toku Postępowania lub w
przypadku zaniechania przez Zamawiającego dokonania czynności, do których podjęcia zobowiązany jest
Zamawiający przepisami Ustawy, Wykonawca może wnieść odwołanie.
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.
5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia – jeżeli informacje te zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 Ustawy
zdanie drugie, albo w terminie 15 dni – jeżeli informacje zostały przesłane w inny sposób.
6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia oraz 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 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.

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
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Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12/07/2019
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