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2018/S 025-053856 

Ogłoszenie o zamówieniu 

Usługi 

Dyrektywa 2014/24/UE 

Sekcja I: Instytucja zamawiająca 

I.1)Nazwa i adresy 
Gorczański Park Narodowy 
Poręba Wielka 590 
Poręba Wielka 
34-735 Niedźwiedź 
Polska 
Osoba do kontaktów: Marta Książek 
Tel.: +48 183317207 
E-mail: arta.ksiazek@gorcepn.pl 
Faks: +48 183317207 
Kod NUTS: PL219 

Adresy internetowe: 

Główny adres: www.gorcepn.pl 

I.2)Wspólne zamówienie 
I.3)Komunikacja 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać 
bezpłatnie pod adresem: www.gorcepn.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: 

Wykonanie zadania pn. Zagospodarowanie zabytkowego parku dworskiego hrabiów 
Wodzickich w Porębie Wielkiej w zakresie ukształtowania kompozycji i doboru gatunków w 
jego części dotyczącej tzw. Ogrodu go 

Numer referencyjny: ZP-271-2/18 
II.1.2)Główny kod CPV 
77300000 
II.1.3)Rodzaj zamówienia 
Usługi 
II.1.4)Krótki opis: 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. „Zagospodarowanie zabytkowego 
parku dworskiego hrabiów Wodzickich w Porębie Wielkiej w zakresie ukształtowania 
kompozycji i doboru gatunków w jego części dotyczącej tzw. Ogrodu gorczańskiego” w 
związku z realizacją projektu pn.,,Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej i 
krajobrazowej na obszarze zabytkowego założenia parkowego w Porębie Wielkiej'', 
finansowanego ze środków NFOŚiGW oraz własnych. 

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość 
Wartość bez VAT: 1 109 108.00 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: PL219 
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  

Poręba Wielka. 

II.2.4)Opis zamówienia: 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. „Zagospodarowanie zabytkowego 
parku dworskiego hrabiów Wodzickich w Porębie Wielkiej w zakresie ukształtowania 
kompozycji i doboru gatunków w jego części dotyczącej tzw. Ogrodu gorczańskiego” w 
związku z realizacją projektu pn.,,Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej i 
krajobrazowej na obszarze zabytkowego założenia parkowego w Porębie Wielkiej'', 
finansowanego ze środków NFOŚiGW oraz własnych. 

2. Przedmiot zamówienia, o którym mowa w ust. 1 został szczegółowo określony w 
załączniku nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej: siwz) – Szczegółowy 
opis przedmiotu zamówienia oraz w załącznikach do szczegółowego opisu przedmiotu 
zamówienia. 

3. Zamawiający wskazuje, iż zgodnie z art. 22 § 1 Kodeksu pracy pracownik zobowiązuje się 
do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem 



oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania 
pracownika za wynagrodzeniem. Tym samym realizując obowiązek o którym mowa w art. 29 
ust. 3 a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę (lub 
podwykonawcę) na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności z zakresu 
ogrodnictwa. 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 
Kryteria określone poniżej 
Kryterium jakości - Nazwa: Wydłużenie okresu gwarancji / Waga: 30 
Kryterium jakości - Nazwa: Wydłużenie okresu rękojmii / Waga: 5 
Kryterium jakości - Nazwa: Kryterium społeczne / Waga: 5 
Cena - Waga: 60 
II.2.6)Szacunkowa wartość 
Wartość bez VAT: 1 109 108.00 PLN 
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu 
zakupów 
Koniec: 30/11/2019 
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: nie 
II.2.14)Informacje dodatkowe 

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 10 000,00 PLN (słownie 
dwadzieścia tysięcy PLN) 

2. Wadium może być wniesione w formach przewidzianych w art. 45 ust.6 ustawy Pzp, 
wskazane w SIWZ. 

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:  

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące 
posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o 
ile wynika to z odrębnych przepisów. 

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa 
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:  

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca wykaże iż: 



(a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 150 
000,00 PLN, 

(b) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości 500 
000,00 PLN. 

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe 
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:  

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca: 

i. w okresie ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie: 

(a) minimum dwa zamówienia, polegające na wykonaniu i/lub zagospodarowaniu terenów 
zieleni/parków/ zieleńców/ ogrodów/terenów rekreacyjnych o wartości łącznej zamówień co 
najmniej 200 000,00 brutto, w tym minimum jedno polegające na wykonaniu nasadzeń drzew, 
krzewów i roślin zielonych na powierzchni min. 2 ha w ramach jednego zamówienia. 

Uwaga: pod pojęciem "zamówienia" zamawiający rozumie umowę. W przypadku gdy 
wartość wykazywanych zamówień (umów) jest określona w innej walucie niż PLN, dokonane 
zostanie przeliczenie tej wartości na PLN na podstawie średniego kursu złotego w stosunku 
do walut obcych określonego w tabeli kursów średnich NBP z dnia publikacji ogłoszenia o 
zamówieniu. 

ii. dysponuje lub będzie dysponował: 

(a) co najmniej jedną osobą pełniącą funkcję Kierownika Zespołu - posiadającą 
doświadczenie w koordynowaniu pracy zespołu oraz kierowanie procesem przygotowania i 
realizacji co najmniej dwóch projektów/zamówień dotyczących projektowania i 
wykonawstwa ogrodów; 

(b) co najmniej dwoma osobami pełniącymi funkcję Specjalisty ds. zieleni posiadającymi 
wykształcenie ogrodnicze lub rolnicze i minimum 2 letnie doświadczenie zawodowe w 
zakresie zakładania i/ lub pielęgnacji i/lub utrzymania terenów zieleni/parków/ zieleńców/ 
ogrodów/terenów rekreacyjnych. 

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: 

1. Istotne postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy 
stanowią zał. nr 4 do siwz. 

2. Zamawiający przewiduje i zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmiany w treści umowy w 
zakresie określonym w Istotnych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 4 do 
siwz. 



3. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności, za zgodą obu stron 

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: 19/03/2018 
Czas lokalny: 08:00 
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: 60 (od ustalonej daty składania ofert) 
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert 
Data: 19/03/2018 
Czas lokalny: 09:00 
Miejsce:  

Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego, Gorczański Park Narodowy, Poręba 
Wielka 590, 34 – 735 Niedźwiedź, sala edukacyjna. 

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: 

Podstawy wykluczenia: 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1, przy czym dodatkowo zamawiający 
przewiduje wykluczenie wykonawcy: 



a) 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. z 2017 poz. 1508) 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 lutego 2003 r. – Prawo 
upadłościowe (Dz. U. z 2016 poz. 2071 z p. zm.); 

2. Do oferty Wykonawca dołączyć ma aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w 
zakresie wskazanym przez Zamawiającego w rozdziale 5. Oświadczenie to składane jest w 
formie Jednolitego Dokumentu (Jednolity Europejski dokument zamówienia zwane dalej 
JEDZ). Wzór Jednolitego Dokumentu (JEDZ) stanowi załącznik nr 3 do specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. JEDZ Wykonawca składa w formie pisemnej. Informacje 
zawarte w Jednolitym dokumencie stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie 
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia formularza JEDZ w zakresie wymaganym 
postanowieniami SIWZ w związku z postawionymi przez Zamawiającego warunkami udziału 
w postępowaniu oraz obowiązkiem wykazania braku podstaw do wykluczenia (tylko w 
zakresie przesłanek wykluczenia określonych w ustawie). 

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 
istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje 
się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa wraz z ofertą także Jednolite 
Dokumenty dotyczące tych podmiotów. 

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców Jednolity 
dokument, o którym mowa w ust. 1 powyżej 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. 

Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w 
celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia z udziału w 
postępowaniu składa odrębnie Jednolite dokumenty dotyczące podwykonawców. 

3. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona w celu potwierdzenia braku podstaw 
do wykluczenia z postępowania oraz w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w 
postępowaniu składa: 

1) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 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 zostanie przesłany wraz z wezwaniem z art. 26 

VI.4)Procedury odwoławcze 
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze 
Krajowa Izba Odwoławcza 
Warszawa 
Polska 
Tel.: +22 4587801 
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks: +22 4587800 

Adres internetowy: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. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcom i innym podmiotom jeżeli mają lub 
mieli oni interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz ponieśli lub mogli ponieść szkodę 
w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp. 

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności 
Zamawiającego podjętej w niniejszym postępowaniu lub zaniechaniu czynności, do której 
Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp. 

3. Środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom zrzeszającym wykonawców, 
wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, 
prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych pod warunkiem, że dotyczą 
ogłoszenia o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

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. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci 
elektronicznej podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy 
pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego 
wymagania dla tego rodzaju podpisu. 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 do jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane faksem 
lub drogą elektroniczną, albo w terminie 15 dni jeśli zostały przesłane w inny sposób. 

6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, treści postanowień siwz wnosi się w 
terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub 



zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej 
Zamawiającego. 

7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 6 i 7 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. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty 
najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 30 dni od dnia publikacji w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. Odwołanie 
wnosi się w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie 
opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia 

9. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania 
odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 

10. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego za 
pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając 
jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. 

11. 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 części. 

12. Pozostałe regulacje dot. środków ochrony prawnej zostały określone w dziale VI ustawy 
Pzp. 

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań 
Urząd Zamówień Publicznych – Departament Odwołań 
ul. Postępu 17 A 
Warszawa 
02 - 676 Warszawa 
Polska 
Tel.: +48 224587801 
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks: +48 224587800 

Adres internetowy:www.uzp.gov.p 

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 
02/02/2018 
 


