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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:341159-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Gdańsk: Laboratoryjne usługi badawcze
2019/S 138-341159
Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe
Usługi
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/25/UE
Sekcja I: Podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o.
REGON 193079339, KRS 0000216612
ul. Kartuska 201
Gdańsk
80-122
Polska
Osoba do kontaktów: Monika Lis
Tel.: +48 583219758
E-mail: ez@giwk.pl
Faks: +48 583219758
Kod NUTS: PL634
Adresy internetowe:
Główny adres: www.giwk.pl
I.1)

Nazwa i adresy
„Eksploatator” Sp. z o.o.
REGON 193119760, KRS 0000228872
ul. Sportowa 25
Rotmanka
83-010
Polska
Osoba do kontaktów: Monika Lis
Tel.: +48 583219758
E-mail: ez@giwk.pl
Faks: +48 583219758
Kod NUTS: PL634
Adresy internetowe:
Główny adres: https://eksploatator.pl/

I.1)

Nazwa i adresy
Aqua-Sopot Sp. z o.o
REGON 220461570, KRS 0000286545
ul. Polna 66-68
Sopot
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81-740
Polska
Osoba do kontaktów: Monika Lis
Tel.: +48 583219758
E-mail: ez@giwk.pl
Faks: +48 583219758
Kod NUTS: PL634
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.aqua-sopot.com.pl/
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym
W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.giwk.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.6)

Główny przedmiot działalności
Sektor wodny

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

Nazwa:
Realizacja prac badawczych projektu „Rozwój systemu monitoringu wód podziemnych na obszarze Gdańska,
Sopotu i Gminy Pruszcz Gdański”
Numer referencyjny: ZP/22/19

II.1.2)

Główny kod CPV
73111000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
Realizacja prac badawczych projektu „Rozwój systemu monitoringu wód podziemnych na obszarze Gdańska,
Sopotu i Gminy Pruszcz Gdański”.

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 3 267 745.00 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
90733700
71351910
71351000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL634
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II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja prac badawczych projektu „Rozwój systemu monitoringu wód
podziemnych na obszarze Gdańska, Sopotu i Gminy Pruszcz Gdański” polegających na:
a) prowadzeniu cyklicznego monitoringu wód podziemnych w rejonach ujęć komunalnych Gdańska, Sopotu i
gminy Pruszcz Gdański wraz z oceną stanu jakości i zagrożeń;
b) prowadzeniu cyklicznego monitoringu wód podziemnych w strefach wód zdegradowanych wraz z oceną
stanu chemicznego wód podziemnych oraz prognozą migracji zidentyfikowanych zanieczyszczeń;
c) weryfikacji zasobów wodnych Gdańska, Sopotu i gminy Pruszcz Gdański, obejmującej zasoby dyspozycyjne
wraz z ich redyspozycją na potrzeby komunalne (studium) oraz zasoby eksploatacyjne ujęć zagrożonych i
perspektywicznych;
d) ogólnej ocenie stanu wód podziemnych w Gdańsku, Sopocie i gminie Pruszcz Gdański.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 3 267 745.00 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 29
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

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 nie podlegają wykluczeniu z postępowania na
podstawie art. 24 ust. 1ustawy Pzp oraz art. 24 ust 5 pkt 1-2, 4 i 8 ustawy Pzp.
Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawca w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega
wykluczeniu (dokumenty dołączane do oferty):
1) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) sporządzony według zasad opisanych w pkt VI.3
niniejszego ogłoszenia oraz w pkt 7.1.1 SIWZ dotyczący:
a) wykonawcy (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia — każdego
z nich) w zakresie braku podstaw do wykluczenia (część II, III w zakresie odpowiednim do przesłanek
określonych wart. 24 ust 1, z zastrzeżeniem art. 133 ust. 4, oraz ust 5 pkt 1—2, 4 i 8 ustawy Pzp, część IV
sekcja alfa, część VI);
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b) podmiotów, na których zasoby wykonawca powołuje się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w
postępowaniu, w zakresie braku podstaw wykluczenia (odpowiednio część II, część III w zakresie odpowiednim
do przesłanek określonych w art. 24 ust 1, z zastrzeżeniem art. 133 ust. 4, oraz ust 5 pkt 1–2, 4 i 8 ustawy Pzp,
część IV sekcja alfa, część VI).
2) W celu ustalenia czy nie zachodzi podstawa do wykluczenia Wykonawcy z Postępowania na podstawie art.
24 ust. 1 pkt 23 Pzp, Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności
lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp na
formularzu stanowiącym załącznik nr 1.8 do SIWZ. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
Wykonawca wraz ze złożeniem oświadczenia może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą
nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w Postępowaniu o udzielenie zamówienia.
3) Na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona,
zostanie wezwany do złożenia dokumentów wskazanych w pkt 7.2.6–7.2.11 SIWZ potwierdzających brak
podstaw do wykluczenia Wykonawcy lub podmiotu, na potencjał którego Wykonawca powołuje się w celu
spełnienia warunku udziału w postępowaniu.
4) Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składają
dokumenty na zasadach określonych w pkt 7.3 SIWZ.
5) Oświadczenia i dokumenty muszą zostać złożone w formie i w sposób opisany poniżej w pkt VI.3 niniejszego
ogłoszenia.
6) Szczegółowe informacje nt. podstaw wykluczenia oraz dokumentów składanych w tym zakresie zostały
opisane w SIWZ.
III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek udziału w Postępowaniu w zakresie sytuacji technicznej lub
zawodowej jeżeli wykonawca 6.2.1. dysponuje odpowiednią zdolnością zawodową, tj.:
Posiada doświadczenie w realizacji zamówień odpowiadających przedmiotowi zamówienia tj. w okresie
ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w
tym okresie, wykonał:
a) co najmniej 2 opracowania dokumentacji hydrogeologicznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9.6.2011 r.
Prawo geologiczne i górnicze dotyczące ustalenia zasobów oraz właściwości wód podziemnych — w przypadku
wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia Wykonawców lub powoływania się na zasoby podmiotów
trzecich w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wymaga się, by niniejszy warunek
spełniał samodzielnie co najmniej jeden z tych Wykonawców lub podmiotów,
b) oraz co najmniej 1 opracowanie dokumentacji Głównych Zbiorników Wód Podziemnych;
c) oraz co najmniej 2 opracowania dokumentacji związanych z ustanawianiem stref ochronnych wód
podziemnych - w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia Wykonawców lub powoływania
się na zasoby podmiotów trzecich w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wymaga
się, by niniejszy warunek spełniał samodzielnie co najmniej jeden z tych Wykonawców lub podmiotów oraz
skieruje do wykonania zamówienia co najmniej 2 osoby posiadające kwalifikacje w zawodzie hydrogeologa w
kategorii IV lub V zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie
kwalifikacji w zakresie geologii.
Każda z osób powinna również posiadać doświadczenie polegające na:
a) uczestnictwie w co najmniej jednym przedsięwzięciu mającym na celu monitoring wód podziemnych, w
ramach którego wykonano opracowanie z monitoringu;
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b) oraz uczestnictwie w co najmniej jednym przedsięwzięciu polegającym na wykonaniu prac badawczych lub
dokumentacyjnych mających na celu rozpoznanie stanu środowiska gruntowo-wodnego, w ramach którego
powstała dokumentacja;
c) oraz wykonaniu co najmniej 2 modeli matematycznych w zakresie modelowania procesów
hydrogeologicznych: przepływ wód – model regionalny, transport zanieczyszczeń – model lokalny.
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na sytuacji
technicznej, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych, na zasadach
określonych w art. 22a Pzp.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
W celu wstępnego potwierdzenia spełniania ww. warunków wykonawca złoży wraz z ofertą:
1) Oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) sporządzony według
wzoru stanowiącego załącznik nr 1.2 do SIWZ, dotyczące:
a) wykonawcy (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – każdego z
nich) w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu (część IV sekcja alfa);
b) podmiotów, na których zasoby wykonawca powołuje się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w
postępowaniu, w zakresie spełniania warunku odnoszącego się do udostępnianego zasobu (część IV sekcja
alfa).
3) Na potwierdzenie spełniania warunków Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą
zostanie wezwany do złożenia dokumentów wskazanych w pkt 7.2. SIWZ dotyczących spełniania warunków
udziału w postępowaniu.
4) Oświadczenia lub dokumenty muszą zostać złożone w postaci elektronicznej – szczegółowa forma
poszczególnych dokumentów, oświadczeń lub pełnomocnictw określone jest w ...
III.1.4)

Obiektywne zasady i kryteria udziału

III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.1.6)

Wymagane wadia i gwarancje:
Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 25 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia
pięć tysięcy złotych 00/100).
Zamawiający zażąda od wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Szczegółowe zapisy odnośnie wadium znajdują się SIWZ.
Szczegółowe zapisy odnośnie zabezpieczenia należytego wykonania umowy znajdują się w SIWZ oraz wzorze
umowy.

III.1.7)

Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
Sposób rozliczenia wynagrodzenia umownego określony został w części II Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia — wzorze umowy.

III.1.8)

Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Szczegółowe zapisy odnośnie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia określone są w
części I Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia — Informacja Dla Wykonawców w pkt 8.

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1)

Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Określone zostały w części II Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia — Wzorze Umowy.

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
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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: 27/08/2019
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: 27/08/2019
Czas lokalny: 10:10
Miejsce:
Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o., ul. Kartuska 201, 80-122 Gdańsk, POLSKA,
pokój 204

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.Oferta zawiera:
1.1 wypełniony(e) formularz(e) JEDZ,
1.2 dowód na to, że realizując zamówienie Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami innych
podmiotów, gdy polega na ich zdolnościach lub sytuacji (np. zobowiązania), o którym mowa w pkt III.1.2 lub
III.1.3 niniejszego ogłoszenia (jeżeli dotyczy);
1.3 wypełniony Formularz Ofertowy;
1.4 pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
zgodnie z postanowieniami pkt 8 SIWZ (jeżeli dotyczy);
1.5 pełnomocnictwo do podpisania oferty (w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika
bezpośrednio z dokumentu rejestrowego);
1.6 dowód wniesienia wadium, zgodnie z postanowieniami zawartymi w pkt 10 SIWZ,
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1.7 dowody, o których mowa w art. 24 ust. 8 ustawy Pzp, na to, że mimo zaistnienia podstaw wykluczenia
wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 oraz ust 5 pkt 1 i 8 Pzp, podjęte przez niego środki są
wystarczające do wykazania jego rzetelności (o ile dotyczy);
1.8 formularz cenowy.
2. Ofertę w tym JEDZ, sporządza się pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej i opatruje
kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Szczegółowe zasady określone są w pkt 11 SIWZ.
3. Ofertę wykonawca przesyła za pośrednictwem elektronicznego systemu do składania ofert dostępnego pod
adresem: www.przetargi.giwk.pl. Szczegółowe zasady dot. składania oferty określone są w pkt 13 SIWZ.
4. Na potwierdzenie spełniania warunków Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą
zostanie wezwany do złożenia dokumentów wskazanych w pkt 7.2 SIWZ dotyczących spełniania warunków
udziału w postępowaniu. Formę tych dokumentów określa pkt 7.8 SIWZ.
5. 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
02-676
Polska
Tel.: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio/

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
W toku postępowania przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w przepisach działu VI ustawy Pzp
– odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej i skarga do sądu okręgowego wnoszone w sposób i w terminach
określonych w ustawie Pzp. Środki ochrony prawnej określone w ww. przepisach przysługują wykonawcom, a
także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może
ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego ustawy Pzp.
Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia – jeśli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie, albo w
terminie 15 dni – jeśli zostały przesłane w inny sposób.
Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec 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.
Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej 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.
Jeżeli zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie
wnosi się nie później niż w terminie:
a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
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b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio/

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/07/2019

19/07/2019
S138
https://ted.europa.eu/
TED

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

8/8

