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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:292422-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe
2017/S 142-292422

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Miasto Stołeczne Warszawa w imieniu którego działa Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
5252248481
ul. Czerniakowska 71 lok. 703
Warszawa
00-715
Polska
Osoba do kontaktów: Magdalena Mycko
Tel.:  +48 222874208
E-mail: zamowienia@zzw.waw.pl 
Kod NUTS: PL911
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zzw.waw.pl

I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.zzw.waw.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: jednostka budżetowa

I.5) Główny przedmiot działalności
Środowisko

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

II.1.1) Nazwa:
Inwentaryzacja i określenie możliwości rekultywacji wybranych nieużytków warszawskich na potrzeby ich
wykorzystania w systemie terenów zieleni miejskiej.
Numer referencyjny: 11/PN/2017

II.1.2) Główny kod CPV
73100000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

mailto:zamowienia@zzw.waw.pl
www.zzw.waw.pl
www.zzw.waw.pl
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II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest inwentaryzacja i określenie możliwości rekultywacji wybranych nieużytków
warszawskich na potrzeby ich wykorzystania w systemie terenów zieleni miejskiej w ramach projektu pn.
„Inwentaryzacja i waloryzacja wybranych terenów zdegradowanych i zanieczyszczonych w Warszawie
– potencjał przyrodniczy i społeczny nieużytków”, dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego.

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

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Warszawa.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest inwentaryzacja i określenie możliwości rekultywacji wybranych nieużytków
warszawskich na potrzeby ich wykorzystania w systemie terenów zieleni miejskiej w ramach projektu pn.
„Inwentaryzacja i waloryzacja wybranych terenów zdegradowanych i zanieczyszczonych w Warszawie
– potencjał przyrodniczy i społeczny nieużytków”, dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego. Przedmiot prac
obejmuje trzy główne działania:
1. Mapowanie wyznaczonych obszarów i przygotowanie materiałów wyjściowych oraz narzędzi do właściwych
badań.
2. Waloryzacja przyrodnicza i analiza potencjału w zaspokajaniu potrzeb rekreacyjnych. W tym: analiza metali
ciężkich w glebie (miedzi, cynku, ołowiu, kadm, chromu i niklu) i w materiale roślinnym oraz analiza właściwości
fizycznych i chemicznych gleby i podłoża, analiza mikropyłów na powierzchni roślin, pomiary gęstości zieleni
oraz analiza potencjału ekologicznego i preferencji estetycznych użytkowników wraz z oceną wpływu badanych
obszarów na dobrostan emocjonalny.
3. Opracowanie scenariuszy i rekomendacji do rekultywacji, remediacji i użytkowania badanych przestrzeni przy
założeniu różnego stopnia ich ochrony i przekształcenia w tereny zieleni miejskiej oraz finansowania. W ramach
tego zadania powstaną:
— model jako narzędzie badawcze,
— specjalistyczny raport szczegółowy z badań,
— uproszczony raport w języku nietechnicznym.
Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy
Pzp. Zamówienia zostaną udzielone w razie zaistnienia takiej konieczności pod warunkiem zapewnienia
odpowiednich środków w budżecie Zamawiającego a ich przedmiotem będą usługi podobne do wskazanych w
OPZ stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Podejście metodologiczne / Waga: 50
Kryterium jakości - Nazwa: Organizacja procesu realizacji badania / Waga: 10
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Cena - Waga: 40

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 10/12/2019
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: POIS.02.05.00-00-0207/16-00.

II.2.14) Informacje dodatkowe
Przystępując do postępowania poprzez złożenie oferty, Wykonawca ma obowiązek, przed upływem terminu
składania ofert, wnieść wadium w wysokości 1 000 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych).

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.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający uzna warunek za spełniony gdy Wykonawca wykaże, że skieruje do realizacji zamówienia zespół
badawczy składający się z co najmniej:
a) jednej osoby posiadającej doświadczenie polegające na wykonaniu co najmniej 5 prac (przy czym za
spełniające warunek Zamawiający uzna również publikacje, granty, staże, prowadzone szkolenia, projekty
badawcze) w przedmiocie analizy metali ciężkich w glebie i w materiale roślinnym oraz analizy właściwości
fizycznych i chemicznych gleby i podłoża,
b) jednej osoby posiadającej doświadczenie polegające na wykonaniu co najmniej 5 prac (przy czym za
spełniające warunek Zamawiający uzna również publikacje, granty, staże, prowadzone szkolenia, projekty
badawcze) w przedmiocie oceny sprawności aparatu fotosyntetycznego roślin lub analizy mikropyłów na
powierzchni roślin podłoża,
c) jednej osoby posiadającej doświadczenie polegające na wykonaniu co najmniej 5 prac (przy czym za
spełniające warunek Zamawiający uzna również publikacje, granty, staże, prowadzone szkolenia, projekty
badawcze) w przedmiocie oceny jakości ekosystemów na terenie miasta, w tym badań roślin w ekosystemach
(inwentaryzacja flory) lub dotyczących wykonywania pomiarów gęstości zieleni, przy czym co najmniej dwie z
tych prac powinny polegać na analizie pomiarów gęstości zieleni),
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d) jednej osoby posiadającej doświadczenie polegające na wykonaniu co najmniej 5 prac (przy czym za
spełniające warunek Zamawiający uzna również publikacje, granty, staże, prowadzone szkolenia, projekty
badawcze) dotyczących prowadzenia badań nad społeczną rolą terenów zieleni, w tym: rewitalizacji i
rehabilitacji terenów miejskich oraz nieużytków,
e) jednej osoby posiadającej doświadczenie polegające na wykonaniu co najmniej 5 prac (przy czym za
spełniające warunek Zamawiający uzna również publikacje, granty, staże, prowadzone szkolenia,projekty
badawcze) dotyczących prowadzenia badań nad społeczną rolą terenów zieleni, w tym: badań
preferencji wizualnych krajobrazu, nieużytków, niskobudżetowej architektury krajobrazu i oddolnych form
zagospodarowywania przestrzeni.
Uwaga:
Zamawiający dopuszcza, że 1 osoba może spełniać więcej niż 1 warunek określony w punktach a-e powyżej.
W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę ww. warunku udziału w postępowaniu Zamawiający wezwie
Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni,
terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:
- wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami
na temat ich 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 określa załącznik nr 3 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:
Warunki realizacji umowy, w tym istotne zmiany umowy oraz warunki płatności – określa wzór umowy
stanowiący załącznik nr 6 do 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

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: 04/09/2017
Czas lokalny: 11:30

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
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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: 04/09/2017
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:
Ul. Czerniakowska 71 lok. 703, VII piętro, sala 715.

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. Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie
wskazanym przez Zamawiającego w SIWZ w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (dalej
jako „jednolity dokument”), stanowiącego wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz
spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w Rozdziale V SIWZ. Jednolity dokument stanowi załącznik
nr 2 do SIWZ.
Uwaga:
W części IV: Kryteria kwalifikacji – Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji alfa w części IV
Jednolitego dokumentu i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji (A-D) w części IV.
1.1. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby – warunków udziału w
postępowaniu – składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów.
1.2 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, jednolity dokument składa każdy
z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
1.3 Wykonawca może wykorzystać w jednolitym dokumencie nadal aktualne informacje zawarte w innym
jednolitym dokumencie złożonym w odrębnym postępowaniu o udzielenie zamówienia.
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi
którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp.
3. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do złożenia następujących oświadczeń lub
dokumentów:
3.1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:
3.1.1 informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy
Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
3.1.2 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;
3.1.3 oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne;
3.1.4 odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
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3.2.Jeżeli Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, polega na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, Zamawiający wezwie go do złożenia w odniesieniu
do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 3.1.1. – 3.1.4. powyżej.
3.2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu w
okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, Wykonawca w terminie 3 dni od dnia
zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy
Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca
może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w
postępowaniu o udzielenie Zamówienia. Wzór o świadczenia określa załącznik nr 7 do SIWZ.
4. Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do treści ogłoszenia, pozostałe
informacje zawarto w SIWZ dostępnej wraz z niniejszym ogłoszeniem na stronie internetowej zamawiającego.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-767
Polska
Tel.:  +48 224587722
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-767
Polska
Tel.:  +48 224587722
Faks:  +48 224587700

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Wykonawcy lub innemu podmiotowi, który ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub
może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony
prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-767
Polska
Tel.:  +48 224587722
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
www.uzp.gov.pl
mailto:odwolania@uzp.gov.pl
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Faks:  +48 224587700
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
25/07/2017

www.uzp.gov.pl

