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Numer Sprawy: ZPU/29/2018                                             Puławy, dnia 20.07.2018 r.                      
 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY 
 Na wykonanie usługi pielęgnacji i konserwację drzewostanu w zabytkowym zespole pałacowo – 

parkowym wokół siedziby IUNG – PIB w Puławach.   
 
I.  Tryb postępowania:  
Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku, Prawo zamówień publicznych - tekst jednolity ( Dz.U. z 2017 r. 
poz. 1579 z późn. zm. ) oraz art. 701 - 705 Kodeksu Cywilnego  - ustawy w tym postępowaniu nie stosuje się 
 
II.  Dane dotyczące Zamawiającego: 
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa-Państwowy Instytut Badawczy w Puławach 
24-100 Puławy, ul. Czartoryskich 8          
 
III.  Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami  w przedmiotowym postępowaniu są:   
Maciej Zakiewicz - dział zamówień publicznych 
tel. 81 / 47 86 990, 81 / 47 86 993  fax. 81 / 47 86 w.900, e-mail: dzp@iung.pulawy.pl 
 
IV.  Przedmiot zamówienia:  
 
1. Przedmiotem zamówienia jest:   
Wykonanie prac konserwatorsko - pielęgnacyjnych na terenie historycznego ogrodu w Zespole Rezydencyjnym ks. 
Czartoryskich w Puławach, wpisanego do rejestru zabytków pod nr A/150, na mocy decyzji LWKZ z 16.01.1967 r. 
polegającym na :  
- Usunięciu z terenu historycznego ogrodu drzew: powalonych , martwych, chorych, zagrażających osobom spacerującym lub 
obiektom zabytkowym. Drzewa do usunięcia objęte zezwoleniem  Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
(WUOZ).   
- Korektura odnowień naturalnych w obrębie zadrzewienia tzw. „Dzikiej promenady” w celu zwiększenia otwartości 
przestrzennej i doświetlenia enklaw o charakterze „leśnym” oraz na innych obszarach wskazanych na mapach zgodnie z 
decyzją woleniem  Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (WUOZ).  
- Korektura i wycinka samosiewów w linii brzegowej Łachy, w celu odtworzenia kompozycyjnych powiązań widokowych  tzw. 
„okien widokowych”.   
-  Mechaniczne koszenie chwastów, odrostów przy ciągach spacerowych i obiektach zabytkowych oraz na terenie skarp a 
także wzdłuż linii brzegowej tzw. Łachy . 
 
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załącznik: opis przedmiotu zamówienia  Zał. nr  3 do zaproszenia –
oraz inwestorskie przedmiary robót zał. nr 2 do zaproszenia 
 
3. Z uwagi na zabytkowy park, na którego terenie będą prowadzone prace należy je przeprowadzić w sposób minimalizujący 
niszczenie okolicznej zieleni drzewostanu obiektów zabytkowych, infrastruktury. Organizacja prac powinna uwzględniać 
również osoby przebywające na terenie parku ( turystykę zorganizowaną i indywidualną, osoby spacerujące i przechodniów) i 
w związku z tym wykonanie zabezpieczenia terenu oddziaływania prowadzonych robót w celu wyeliminowania zagrożenia i 
zdrowia i życia w/w.  
4. Wykonawca powinien posiadać wymagane, udokumentowane doświadczenie do wykonywania prac w zakresie robót o 
charakterze rekonstrukcji lub konserwacji zieleni lub konserwacji zieleni zabytkowej lub zabytkowych parków obiektach 
zabytkowych.  
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5. Zamówienie będzie realizowane w Całości. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych. 
V. Warunki stawiane wykonawcom: 
O realizację zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający następujące warunki udziału w postępowaniu: 
1.1  posiadania  wiedzy i doświadczenia do wykonania zmówienia; 

Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej dwie główne usługi odpowiadające swoim rodzajem i 
wartością przedmiotowi zamówienia. Przez główne usługi odpowiadające swoim rodzajem i wartością przedmiotowi 
zamówienia należy rozumieć usługi pielęgnacji i konserwację drzewostanu w parkach ( lasach ) zabytkowych w 
ciągłym okresie nie krótszym niż 12 miesięcy o wartości brutto nie mniejszej niż. 20 000,00 PLN każda z nich. 

Zamawiający uwzględni usługę, która została zakończoną przed dniem otwarcia ofert, a także trwającą nadal, jeśli 
usługa została zrealizowana do dnia otwarcia ofert na wartość określoną powyżej(wzór załącznik nr 5 do SIWZ). 

 
1.2 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 
 

     Wykonawca wykaże, że osoba/osoby odpowiedzialna za kierowanie powyższymi pracami 
( osoba/osoby odpowiedzialnych za realizację zamówienia) posiada wymagane, udokumentowane doświadczenie do 
wykonywania prac w zakresie robót o charakterze rekonstrukcji lub konserwacji zieleni zabytkowej lub zabytkowych 
parków zgodnie z wytycznymi lubelskiego konserwatora zabytków niezależnie od tego czy są one zatrudnione 
bezpośrednio przez Wykonawcę czy nie. Wykaz powinien zawierać informacje na temat ich kwalifikacji zawodowych, 
doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonania zmówienia, a także zakres wykonywanych przez nie czynności 
oraz podstawy dysponowania tymi osobami(wzór załącznik nr 6 do SIWZ). 

 
2.   Sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia                                             ;       

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada aktualne ubezpieczenie od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia o 
wartości co najmniej 100 000,00 PLN . 

W przypadku gdy wykonawca powołuje się przy realizacji zamówienia na  zasoby innego podmiotu musi wykazać, że ten 
podmiot posiada aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 
przedmiotem niniejszego zamówienia o wartości co najmniej 100 000,00 PLN . 

 
 
Uwaga!  
Niespełnienie przez Wykonawcę w/w  warunków  spowoduje odrzucenie oferty bez dokonywania jej merytorycznej 
oceny. 
 
 
VI.  Termin i miejsce wykonania zamówienia: 
1. Termin realizacji: nie później niż do dnia 30.11.2018 r. 
 2.  Miejsce wykonania Zamówienia: 

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – 
 Państwowy Instytut Badawczy w Puławach  
 Zabytkowy Zespół Pałacowo - Parkowym 

 
  VII.  Sposób oceny ofert 

 

Nr kryterium Nazwa kryterium Waga 

I Cena oferty brutto 100 

 
I.   Opis kryterium cena  
Pod kryterium cena - rozumie się wartość wszystkich kosztów niezbędnych do wykonania zamówienia (również dostawa, 
transport, rozładunek). Do porównania ofert brana będzie pod uwagę cena oferty brutto w złotych polskich, na którą składa się 
cena netto + należny podatek VAT, nie prowadzi się negocjacji w sprawie ceny. 
 
W kryterium „cena oferty brutto” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru: 
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                                                      cena oferty najkorzystniejszej 
                                                 -------------------------------------------------- x 100  = liczba punktów, gdzie: 
                                                             cena oferty badanej 
 
100  - waga kryterium nr 1 - cena 
Oferta najkorzystniejsza - przedstawiająca najniższą cenę otrzyma w tym kryterium 100 pkt.  
 
Oferta, która przedstawi najkorzystniejszy bilans cen (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone 
kryterium) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych 
punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów. 
 
VIII.  Sposób obliczenia oceny oferty 
1.  Przez cenę należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o 

cenach towarów i usług (Dz. U. 204, poz. 915 ). Jest to wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, która Zamawiający 
obowiązany jest zapłacić Wykonawcy za towar lub usługę, w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz 
podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od 
towarów i usług lub podatkiem akcyzowym. 

2. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z realizacją i wykonaniem zamówienia 
oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego. W cenę muszą być wliczone wszelkie koszty związane z realizacją 
przedmiotu zamówienia, jakie będzie ponosił Wykonawca jak i ewentualne ryzyko wynikające z okoliczności, których nie 
można było przewidzieć w chwili składania ofert. Cena obejmuje wszystkie należności, związane z wykonaniem umowy, 
do których poniesienia jest zobowiązany Wykonawca. 

3.  Wykonawca podaje cenę jednostkową netto w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zasada   
zaokrąglenia - poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę). 

4. Cena powinna zawierać w sobie ewentualne upusty oferowane przez Wykonawcę. Jeżeli wykonawca zaproponuje w 
ofercie rabaty lub upusty nie uwzględnione w cenie, zamawiający nie będzie ich brał pod uwagę przy ocenie oferty. 

 
IX.  Zapłata ceny / Rozliczenie umowy 

1. Termin płatności: 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. 
2. Za datę dokonania płatności rozumie się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego kwotą przelewu. 

 
X.  Wymagania dotyczące złożenia oferty:  

1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej  w zamkniętej kopercie. 
2. Kopertę  opatrzyć napisem: Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa-Państwowy Instytut Badawczy w 

Puławach, ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy – „Oferta na  wykonanie usługi pielęgnacji i konserwację 
drzewostanu w zabytkowym zespole pałacowo – parkowym wokół siedziby IUNG – PIB w Puławach.  ” 
(ZPU/29/2018 - nie otwierać do dnia 30.07.2018 r. do godz. 10.30”. 

3. Termin złożenia oferty do dnia 30.07.2018 roku - godz. 10.00 
4. Miejsce złożenia oferty:  SEKRETARIAT GŁÓWNY INSTYTUTU w Puławach. 
5. Termin otwarcia ofert: 30.07.2018 roku godz. 10.30. 

 
XI.  Wybór najkorzystniejszej oferty: 

1.   Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej na warunkach określonych w zaproszeniu. 
2.   Po dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający poinformuje wszystkich uczestników postępowania,  

którzy złożyli oferty, o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę 
wybrano. 

 
XII.  Dokumenty wymagane:  

1. Wypełniony i podpisany:  formularz oferty – zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zaproszenia 
2. Wypełniony i podpisany:  kosztorys ofertowy( Szczegółowy wraz z tabela elementów scalonych) – oryginał 

dokumentu opracowany w oparciu o inwestorski przedmiar robót – wg zał. 2 do Zaproszenia 
3. Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej 
4. Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich 3 lat prac, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 

dwa zamówienia odpowiadające  swoim rodzajem i wartością pracom  stanowiącym przedmiot  zamówienia, z 
podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania wraz z załączeniem referencji, że prace te zostały wykonane 
należycie -wg załącznika Nr 5  
Zamawiający uwzględni usługę, która została zakończoną przed dniem otwarcia ofert, a także trwającą nadal, jeśli 
usługa została zrealizowana do dnia otwarcia ofert na wartość określoną powyżej(wzór załącznik nr 5 do SIWZ). 
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Wykonawca musi wykazać że zakończył realizacje  co najmniej dwóch główne usług rozumianych jako dwa odrębne 
zamówienia odpowiadające swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia.  
Przez główne usługi odpowiadające swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia należy rozumieć dwie 
usługi pielęgnacji i konserwację drzewostanu w parkach ( lasach ) zabytkowych w ciągłym okresie nie krótszym niż 
12 miesięcy o wartości brutto nie mniejszej niż. 20 000,00 PLN każda z nich. 

Dowodami, o których mowa powyżej są:  
-   poświadczenia (referencje, protokoły odbioru lub inne posiadane przez Wykonawcę dokumenty potwierdzające 
należytą realizację usług), z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych 
poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub   

- oświadczenie wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie 
uzyskać oświadczenia. 

 
W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wskazane w wykazie zostały wcześniej 
wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów potwierdzających należytą realizacje zamówienia. 
 
W przypadku gdy wykaz lub dowody, o których mowa powyżej, budzą wątpliwości zamawiającego lub gdy z 
poświadczenia lub innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, 
zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego zamówienie było lub miało być 
wykonane, o przedstawienie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio zamawiającemu. 
 

5.   Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, niezależnie od tego czy są one zatrudnione 
bezpośrednio przez Wykonawcę, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i 
wykształcenia niezbędnych do wykonania zmówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz 
podstawy dysponowania tymi osobami. 
Wykonawca spełni powyższy warunek jeżeli wykaże iż osoba/osoby odpowiedzialna za kierowanie powyższymi pracami 
( osoba/osoby odpowiedzialnych za realizację zamówienia) posiada wymagane, udokumentowane doświadczenie do 
wykonywania prac w zakresie robót o charakterze rekonstrukcji lub konserwacji zieleni zabytkowej lub zabytkowych 
parków zgodnie z wytycznymi lubelskiego konserwatora zabytków (wzór załącznik nr 6 do SIWZ). 
Dowodami, o których mowa powyżej są:  

- Zaświadczenie wydane przez uprawniony organ czyli wojewódzkiego konserwatora zabytków.  
 

6.  Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Wykonawca w 
złożonym dokumencie musi wykazać, że posiada aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia o wartości co najmniej 100 000,00 PLN . 
  
W przypadku gdy wykonawca powołuje się przy realizacji zamówienia na  zasoby innego podmiotu musi wykazać, że ten 
podmiot posiada aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 
przedmiotem niniejszego zamówienia o wartości co najmniej 100 000,00 PLN . 

 
 

7.   Upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z 
dokumentów dołączonych do oferty. Upoważnienie (pełnomocnictwo) powinno być złożone w formie oryginału albo 
notarialnie poświadczonej kopii. 

 
XIII.  Informacje końcowe:  

1. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i inne informacje Zamawiający i Wykonawcy 
przekazują, poza wyjątkami przewidzianymi w treści niniejszego zaproszenia, drogą elektroniczną lub faksem. 

2. W przypadku wątpliwości, Zamawiający wyznacza termin na składanie pytań do dnia 25.07.2018r. godz. 12:00. 
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zaproszenia do upływu terminu składania ofert. Jeżeli 

zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert, Zamawiający przedłuży termin składania 
ofert. Dokonane zmiany Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim wykonawcom oraz zamieści na stronie 
internetowej Zamawiającego. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty. 
 

XIV.  Załącznikami do niniejszego zaproszenia są: 
1. Załącznik Nr 1 -  formularz oferty 
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2. Załącznik Nr 2 - Inwestorski przedmiar robót 
3. Załącznik Nr 3 -  Opis przedmiotu zamówienia  
4. Załącznik Nr 4 -  Wzór umowy 
5. Załącznik Nr 5: Wykaz prac wykonywanych w ciągu ostatnich 5 lat  
6. Załącznik Nr 6 : Wykaz kierownictwa 

 
I.  Klauzula informacyjna RODO związana z postepowaniem o udzielenie zamówienia publicznego  

1.  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

1.1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut 
Badawczy w Puławach 24-100 Puławy ul. Czartoryskich 8, tel. 81/47860700, fax 81/47860900; 

1.2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowym Instytucie 
badawczym w Puławach jest Pani Julita Grzegórska, kontakt: adres e-mail: jgrzegorska@iung.pulawy.pl, tel. 
81/4786738; 

1.3   Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem 
o udzielenie zamówienia publicznego, określonego w pkt IV zaproszenia, prowadzonym w trybie określonym w pkt. 
I zaproszenia. 

1.4  Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja 
postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. 
U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;   

1.5  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia 
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres 
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

1.6 Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem 
ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   

1.7  W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie 
do art. 22 RODO; 

1.8  Posiada Pani/Pan: 
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *; 
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z 

zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;   
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 
1.9 Nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą 

prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  
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* 
skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą 
postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 

** 
prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków 
ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii 
Europejskiej lub państwa członkowskiego. 


