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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:275756-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Ochrona środowiska
2018/S 121-275756

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny - Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie
ul. Prawdziwka 2
Warszawa
02-973
Polska
Osoba do kontaktów: Maciej Jabłoński
Tel.:  +48 227542610
E-mail: m.jablonski@obpan.pl 
Kod NUTS: PL911
Adresy internetowe:
Główny adres: www.ogrod-powsin.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.ogrod-powsin.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
Inny rodzaj: Polska Akademia Nauk

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Polska Akademia Nauk

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

II.1.1) Nazwa:
Usługi środowiska naturalnego - restytucja gatunku ciemiężyca czarna Veratrum nigrum - Projekt FlorIntegral -
zintegrowana ochrona in situ i ex situ rzadkich, zagrożonych i priorytetowych gatunków flory
Numer referencyjny: 2/ZP/2018FL

II.1.2) Główny kod CPV
90720000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:

mailto:m.jablonski@obpan.pl
www.ogrod-powsin.pl
www.ogrod-powsin.pl
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Przedmiotem zamówienia są „Usługi środowiska naturalnego - restytucja gatunku ciemiężyca czarna Veratrum
nigrum w ramach projektu „FlorIntegral - zintegrowana ochrona in situ i ex situ rzadkich, zagrożonych
i priorytetowych gatunków flory na terenie Polski” finansowane ze środków Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (nr umowy POIS.02.04.00-00-0006/17). Zamówienie udzielane
jest w częściach, niniejsza część zamówienia jest o wartości poniżej 144 000,00 EUR.

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
90721700
77310000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL812
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Strzelecki Park Krajobrazowy: oddział leśny 191b (dz. Nr 917),
Rezerwat Przyrody Łabunie: 195, 196, 197, 198 oddz. Leśne 65 i 66

II.2.4) Opis zamówienia:
W zakres przedmiotu zamówienia wchodzą następujące zadania:
Zadanie 1. Restytucja ciemiężycy czarnej Veratrum nigrum na obszarze NATURA2000 Uroczyska Lasów
Strzeleckich PLH060099,
Zadanie 2. Restytucja ciemiężycy czarnej Veratrum nigrum na obszarze NATURA2000 Łabunie PLH060080 w
granicach rezerwatu „Łabunie”
Zadanie 2. A. poprawa stanu siedliska poprzez przeprowadzenie zabiegów mechanicznych w obrębie siedliska
9170 grądu środkowoeuropejskiego i subkontynentalnego (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum
Zadanie 2.B. wzmocnienie populacji poprzez wsiedlenie roślin z uprawy ex situ

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji
zamówienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/06/2020
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
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Numer identyfikacyjny projektu: POIS.02.04.00-00-0006/17

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 1 500 PLN.
Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada,
czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu.

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 wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Obligatoryjne przesłanki wykluczenia Wykonawcy określono w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 Ustawy z dnia z dnia
29.1.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) dalej "ustawa Pzp”.
Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę stosownie do treści art. 24 ust. 5 pkt 1, i 8 ustawy Pzp.
Wraz z ofertą wykonawca składa: Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie - Jednolity Europejski
Dokument Zamówienia (JEDZ) w postaci elektronicznej; Pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeśli oferta nie
została podpisana zgodnie z zasadą reprezentacji; Dowód wniesienia wadium; Informacja w zakresie kryteriów
oceny ofert „Kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia”
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,
do złożenia, w terminie wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących
oświadczeń lub dokumentów:
1. wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w
okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich 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. Wzór wykazu usług
stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ;
2. wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości wraz z informacjami na temat kwalifikacji
zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a
także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Wzór wykazu osób stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ;
3. wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania
zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami. Wzór wykazu stanowi
Załącznik nr 10 do SIWZ;
4. informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp,
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
5. 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
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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;

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Uwaga! cd. z III 1.1.
6. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS albo inny dokument
potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
wystawiony 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;
7. 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 Pzp;
8. 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;
9. Oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne;
10. Oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków iopłat lokalnych, o których mowa w
ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U.z 2017 r. poz. 1785 z późn. zm.);
11. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów: (KRK) - 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 21PZP; (ZUS,US,
KRS/CEiDG) - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 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 organu; nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 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 powyżej, 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; Wykonawca mający
siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania
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poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczą powyższe dokumenty, składa dokument w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 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.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Cd. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie
internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. W postępowaniu stosuje się
rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać
Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. poz. 1126). W przypadku
wspólnego ubiegania się o zamówienie Wykonawców, „JEDZ” składa każdy z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie. JEDZ wstępnie potwierdza brak podstaw do wykluczenia z postępowania oraz
spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie
warunków udziału w postępowaniu. 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 – wykonawca ten, w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków
udziału w postępowaniu składa także JEDZ dotyczący tych podmiotów.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie, w ramach jednej lub kilku umów, co najmniej:
1) jedno działanie ochronne dla siedliska grądowego obejmujące poprawę stanu siedliska i ocenę jego stanu..
Jako działanie ochronne dla siedliska grądowego należy rozumieć czynności mieszczące się, co do zakresu
i sposobu wykonania, w zaleceniach metodycznych opisanych w dokumencie „Poradniki Ochrony Siedlisk
i Gatunków NATURA 2000, Tom 5 – Lasy i bory” - rozdział 9160 Grąd subatlantycki, rozdział 9170 Grąd
środkowoeuropejski i subkontynentalny. Jako ocenę stanu siedliska rozumie się czynności zgodne z metodyką
opisaną w rozdziale pt. „ 9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny” podręcznika: „Monitoring siedlisk
przyrodniczych Przewodnik metodyczny cz. IV, opracowanie zbiorowe pod redakcją Wojciecha Mroza Biblioteka
Monitoringu Środowiska Warszawa 2015” .
2) jedno działanie w zakresie czynnej ochrony dowolnego, prawnie chronionego gatunku rośliny naczyniowej,
lub odpowiadającą takiemu działaniu, co do zakresu i metod, pracę badawczą, obejmujące zarówno etap ex situ
jak i wsiedlenie wyprowadzonych w warunkach ex situ okazów roślin chronionych na siedliska przyrodnicze.
Jako działanie w zakresie czynnej ochrony dowolnego, prawnie chronionego gatunku rośliny naczyniowej
należy rozumieć pełny zakres czynności zapoczątkowany zbiorem nasion w terenie przedmiotowej ochrony,
poprzez wyhodowanie z tych nasion roślin potomnych w kontrolowanych warunkach, po wsiedlenie potomnych
roślin dla wzmocnienia macierzystej populacji.
Jako pracę badawczą należy rozumieć: realizację badań podstawowych, badań stosowanych, prac badawczo-
rozwojowych w rozumieniu ustawy z dnia 30.4.2010 r. o zasadach finansowania nauki (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz.
87), która w części diagnostycznej obejmowała zakres informacji odpowiadający opracowaniom wykonywanym
dla potrzeb monitoringu przyrody w ramach państwowego monitoringu środowiska.
2. Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował na czas realizacji zamówienia osobami:
1) co najmniej jedną osobą, posiadającą praktyczne doświadczenie - tj. osobą, która w okresie ostatnich
5 lat należycie wykonała co najmniej jeden zbiór nasion dowolnego dziko rosnącego gatunku rośliny do
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banku nasion, w sposób zgodny z metodyką opisaną w podręczniku ENSCONET (European Nature Seed
Conservation Network) dostępnym pod linkiem: http://ensconet.maich.gr/PDF/Collecting_protocol_Polish.pdf), z
zastrzeżeniem, że doświadczenie to obejmuje co najmniej: planowanie zbioru, tworzenie próby, technikę zbioru,
rozpoznanie i dokumentację roślin, oraz postępowanie z kolekcją po zbiorze.
2) osobą, która będzie kierownikiem realizacji zadania nr 1 i nr 2, oraz posiada wykształcenie, co najmniej
magisterskie lub równoważne w zakresie nauk przyrodniczych lub biologicznych o specjalizacji botanicznej,
środowiskowej lub ogólnej, lub wykształcenie w zakresie nauk ogrodniczych, lub wykształcenie w zakresie nauk
leśnych.
3) osobą będącą autorem lub współautorem inwentaryzacji siedlisk przyrodniczych, przeprowadzonej w ramach
pracy badawczej. Definicję pracy badawczej zawarto w pkt 1.2)
4) osobą będącą autorem lub współautorem oceny stanu populacji zagrożonego lub chronionego gatunku
rośliny naczyniowej przeprowadzonej w ramach pracy badawczej lub działania ochronnego. Definicję pracy
badawczej i działania ochronnego zawarto w pkt 1.2)
Warunki określone w pkt od 2.1) do 2.4) może spełniać jedna osoba lub kilka osób łącznie
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Cd. z III 1.3)
3. Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował na czas realizacji zamówienia zapleczem technicznym
niezbędnym do wyprowadzenia roślin ciemiężycy czarnej z nasion, dalszego namnażania w warunkach ex
situ jak i adaptacji młodych roślin w kontrolowanych warunkach do warunków zewnętrznych. Oznacza to, że
dysponuje on lub będzie dysponował na czas realizacji zamówienia, co najmniej:
1) wydzielonym pomieszczeniem lub wydzielonym terenem do prowadzenia czynności związanych z
przygotowaniem do rozmnażania roślin z nasion pozyskanych z warunków naturalnych, zapewniającym
zachowanie integralności materiału roślinnego, tj. uniemożliwiającym ryzyko wprowadzenia innego niż
przedmiotowy gatunek oraz uniemożliwiającym ryzyko wprowadzenia innych niż typowane do restytucji okazów
przedmiotowego gatunku; ponadto wydzielone pomieszczenie lub wydzielony teren powinien spełniać warunki
umożliwiające umieszczenie pozyskanych nasion przedmiotowego gatunku w odpowiednich pojemnikach
wypełnionych podłożem o właściwościach optymalnych dla wzrostu ciemiężycy czarnej oraz do przygotowania
namnożonych roślin do wprowadzenia na stanowiska naturalne. Parametry pojemników oraz parametry podłoża
powinny być opisane we wstępnym raporcie merytorycznym, o którym mowa w pkt. II Załącznika nr 1 do SIWZ,
2) wydzielonym terenem z rozsadnikami lub inspektami, które będą posiadały stały dostęp wody dla
zapewnienia optymalnych warunków wzrostu i aklimatyzacji dla uprawianych roślin przedmiotowego gatunku
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
potwierdzających brak podstawy wykluczenia, to jest takich samych dokumentów jak wymagane dla
wykonawcy.

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:
Warunki realizacji umowy zostały określone we wzorze umowy, w szczególności:
1. Strony dokonają odpowiedniej zmiany postanowień niniejszej umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia
Wykonawcy, w przypadku zmiany:
a. stawki podatku od towarów i usług,
b. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych
na podstawie przepisów ustawy z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

http://ensconet.maich.gr/PDF/Collecting_protocol_Polish.pdf
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c. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki
na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,
— jeżeli zmiany te (określone w pkt a-c) będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
2. Zamawiający przewiduje również możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy w
formie aneksu do umowy w przypadku:

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: tak

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: 07/08/2018
Czas lokalny: 14:30

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
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 07/08/2018
Czas lokalny: 15:00
Miejsce:
Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny-Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie, ul.
Prawdziwka 2, 02-973 Warszawa, Sala Konferencyjna w budynku "Przyszkalrniowym"

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:
Zamówienie jest współfinansowane ze środków UE. Zamawiający na podstawie art. 93 ust. 1a ustawy Pzp
może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej,
które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu
przyznane.
Cd. do III.2.2)
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a.siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z ofertą i SIWZ, a przez siłę wyższą
strony rozumieją klęski żywiołowe, stan wyjątkowy, działania terrorystyczne, strajk powszechny, nowe akty
prawne lub decyzje właściwych władz, a także działania lub zaniechania działania organów państwowych,
samorządowych lub osób trzecich uniemożliwiających terminową realizację zamówienia, o okres nie
przekraczający czasu trwania przeszkody w wykonaniu zamówienia,
b.zmian wynikających z przepisów prawa,
c.wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń, leżących po Stronie Zamawiającego i nie wynikających z winy
Wykonawcy, co może skutkować zmianą wynagrodzenia lub zmianą terminu realizacji.
3. Ponadto Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu realizacji w przypadku:
a.sporządzenia protokołu konieczności na wykonanie prac dodatkowych, wykonanie których stało się niezbędne
do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy,
b.wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej
staranności,
c.wstrzymania realizacji Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po jego stronie
d.działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy
którejkolwiek ze stron,
e.wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie przedmiotu Umowy
zgodnie z umową, przez okres nie krótszy niż jeden miesiąc potwierdzonych, pod rygorem nieważności w
formie pisemnej, przez Zamawiającego,
4. Przesunięcie terminu wykonania przedmiotu umowy może nastąpić o sumę ilości dni dla każdej z przyczyn, o
których mowa w ust 3.

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 224587701
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
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:
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi,
zgodnie z Rozdziałem 2, Dział VI ustawy Pzp. jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz
poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom
wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na
podstawie ustawy Pzp.

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl
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4. 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.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej,
opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
6. 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.
7. 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. 1 80 ust. 5 zdanie drugie albo w
terminie 1 5 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do sądu.
9. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.
10. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia
doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.
11. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. -
Prawo pocztowe (Dz.U. poz. 1 529) jest równoznaczne z jej wniesieniem.
12. Prezes Krajowej Izby Odwoławczej przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego
właściwemu sądowi w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
13. W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skargę może wnieść także Prezes Urzędu. Prezes Urzędu
może także przystąpić do toczącego się postępowania.
14. Do czynności podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia
17.11.1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 201 8 r. poz. 1 55 z późn. zm.).
15. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać
oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a
także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części.
16. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy,
termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy

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:
25/06/2018
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