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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:317956-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Usługi doradcze w zakresie środowiska naturalnego
2018/S 139-317956
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Wody Polskie
ul. Grzybowska 80/82
Warszawa
00-844
Polska
Osoba do kontaktów: Sławomir Kowalczyk
Tel.: +48 223720253
E-mail: slawomir.kowalczyk@wody.gov.pl
Kod NUTS: PL91
Adresy internetowe:
Główny adres: www.wody.gov.pl
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.wody.gov.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5)

Główny przedmiot działalności
Środowisko

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

Nazwa:
Ustalenie celów środowiskowych dla jednolitych części wód wraz z opracowaniem rejestru wykazów obszarów
chronionych
Numer referencyjny: KZGW/12/2018

II.1.2)

Główny kod CPV
71313000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi
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II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie metodyki, a następnie na jej podstawie ustalenie zestawu celów
środowiskowych dla jednolitych części wód i obszarów chronionych oraz opracowanie rejestru wykazu
obszarów chronionych, o którym mowa art. 317 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 20.7.2017 r. - Prawo wodne. W
zakresie rejestru wykazów obszarów chronionych zostanie opracowany przez Wykonawcę wykaz obszarów
przeznaczonych do ochrony siedlisk lub gatunków, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 16.4.2004 r.
o ochronie przyrody, dla których utrzymanie lub poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie.
Rejestr wykazów obszarów chronionych zostanie przedstawiony w układzie jednolitych części wód.

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 361 788.62 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

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Niniejsze zamówienie realizowane będzie z uwzględnieniem podziału kraju na regiony wodne.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie metodyki, a następnie na jej podstawie ustalenie zestawu celów
środowiskowych dla jednolitych części wód i obszarów chronionych oraz opracowanie rejestru wykazu
obszarów chronionych, o którym mowa art. 317 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 20.7.2017 r. - Prawo wodne. W
zakresie rejestru wykazów obszarów chronionych zostanie opracowany przez Wykonawcę wykaz obszarów
przeznaczonych do ochrony siedlisk lub gatunków, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 16.4.2004 r.
o ochronie przyrody, dla których utrzymanie lub poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie.
Rejestr wykazów obszarów chronionych zostanie przedstawiony w układzie jednolitych części wód.
W odniesieniu do celów środowiskowych zostaną opracowane cele w zakresie stanu lub potencjału
ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych (jcwp) oraz stanu ilościowego i
chemicznego jednolitych części wód podziemnych (jcwpd), jak również wymagania dla obszarów chronionych
i dodatkowe cele środowiskowe. Ponadto zostanie zaproponowane podejście do określania celu mniej
rygorystycznego dla jednolitych części wód, w związku z odstępstwem z art. 4.5 Ramowej Dyrektywy Wodnej
(dalej RDW). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do SIWZ.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 361 788.62 EUR

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 15
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
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II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień na usługi podobne do usług występujących w
zamówieniu podstawowym, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp do wysokości 50 % wartości
zamówienia podstawowego. Ewentualne udzielenie zamówienia podobnego może nastąpić na warunkach
obowiązujących w zamówieniu podstawowym, zakres tych usług został określony przez Zamawiającego w
szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ.

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:
Nr Projektu: POIS.02.01.00-00-0015/16

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Projekt: Opracowanie II aktualizacji programu wodno-środowiskowego kraju i planów gospodarowania wodami
na obszarach dorzeczy wraz z dokumentami planistycznymi stanowiącymi podstawę do ich opracowania.

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:
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na
podstawie:
— art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy Pzp,
— następujących okoliczności wskazanych w art. 24 ust. 5 pkt 1, 4 ustawy Pzp:
1)wobec których zachodzą przesłanki określone w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp tj. w stosunku do którego
otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane
zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie
art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15.5.2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. 2016 poz. 1574 i poz. 1948) lub
którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację
majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia
28.2.2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615).
2)wobec których zachodzą przesłanki określone w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp tj. który z przyczyn leżących
po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie
zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust.1 pkt 1-4,
co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki w zakresie zdolności
technicznej i zawodowej, tj. wykażą, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,
wykonali a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie, minimum 2 prace/projekty o
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wartości co najmniej 350 000 PLN brutto każda lub 3 prace/projekty o łącznej wartości brutto co najmniej 750
000 PLN, odpowiadające swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia, wraz z
podaniem ich przedmiotu, wartości, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane. Za
pracę odpowiadającą swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia należy rozumieć
prace naukowo-badawcze, studialne lub planistyczne z co najmniej jednego z wymienionych obszarów:
Ramowej Dyrektywy Wodnej, Prawa wodnego, Prawa ochrony środowiska.
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, stanowiącego Załącznik Nr 4 do SIWZ. Wykonawcaakceptuje
treść Wzoru umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia, stanowiący Załącznik Nr 4 do SIWZ,oświadczeniem
zawartym w treści Formularza oferty. Postanowienia umowy ustalone we Wzorze nie podlegajązmianie przez
Wykonawcę. Przyjęcie przez Wykonawcę postanowień Wzoru umowy stanowi jeden z wymogówważności
oferty.
18.3 Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość zmian
postanowień zawartej umowy w przypadkach określonych w § 18 i 19 Wzoru umowy.

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: 03/09/2018
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
Oferta musi zachować ważność do: 02/11/2018

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 03/09/2018
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
Siedziba Zamawiającego: Warszawa, ul. Grzybowska 80/82, Wydział Zamówień Publicznych, p. 638.
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Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest Sławomir Kowalczyk tel. 22 37-20-253. Otwarcie ofert
jest jawne. W trakcie otwarcia ofert przedstawiciele zamawiającego działają zgodnie z dyspozycją artykułu 86
Pzp.
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:
Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ. Za
najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która łącznie (suma punktów przyznanych we wszystkich kryteriach
oceny ofert) uzyska największą liczbę punktów obliczonych zgodnie z wzorem określonym w pkt 15.3 SIWZ.
Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia oferty uwzględniającej realizację całego zamówienia.
W ramach oceny kryteriów, o których mowa w pkt. 15.4.2 i 15.4.3. będą przyznawane tylko punkty wskazane w
tabeli oceny.
Koncepcje i Opis sposobu realizacji zamówienia, o których mowa w pkt. 15.4.2 i 15.4.3. przedstawione w
ramach oceny ofert Zamawiający traktuje jako zobowiązanie Wykonawcy do ich realizacji. Będą one stanowiły
przedmiot szczegółowych ustaleń Zamawiającego i Wykonawcy po podpisaniu umowy.
Oferta Wykonawcy zostanie odrzucona, na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy Pzp, jako niespełniająca
wymagań SIWZ, w przypadku gdy dla któregokolwiek podkryterium oceny ofert uzyska 0 pkt.

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18/07/2018
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