Znak sprawy: ZP-6/2012

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwoty
określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia
2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).
na usługę polegającą na:
wykonaniu prac dotyczących ochrony czynnej 4 gatunków roślin na terenie
Biebrzańskiego Parku Narodowego wraz z obsługą administracyjno-finansową
projektu.

Zamówienie prowadzone jest w ramach realizacji projektu nr POIS.05.01.00-00-374/12
„Ochrona zagrożonych gatunków roślin na mineralnych wyspach w Biebrzańskim Parku
Narodowym”

ZATWIERDZAM
p.o. Dyrektor
Biebrzańskiego Parku Narodowego
mgr Andrzej Grygoruk

Osowiec Twierdza dnia 24 sierpnia 2012r.
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Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres ZAMAWIAJĄCEGO
Biebrzański Park Narodowy
Osowiec-Twierdza 8
19-110 Goniądz
NIP:546-13-90-705, REGON: 200667985
http:// www.biebrza.org.pl
Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia
Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,
poz. 759 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp".
Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonanie prac dotyczących ochrony
czynnej 4 gatunków roślin na terenie BbPN wraz z obsługą administracyjno-finansową
projektu. Wyżej wymieniona usługa obejmuje następujące prace:
1.0 Ochronę roślin: dotyczy następujących gatunków występujących na mineralnych
wyspach (grądach) w Dolnym i Środkowym Basenie Biebrzy na terenie BbPN: obuwik
pospolity (Cypripedium calceolus), buławnik czerwony (Cephalanthera rubra), kosaciec
bezlistny (Iris aphylla), goryczuszka gorzkawa (Gentianella amarella). Prace należy
przeprowadzić na 9 znanych grądach (Zabudnik 1, Marachy, Pogorzały, Oparzelisko 1,
Oparzelisko 2, Góra Załazie, Parking, Długi Grąd, Lisie Nory) oraz 10 nowych
wytypowanych w ramach prowadzonych prac. Dokładna lokalizacja 9 powyższych
grądów zostanie udostępniona przez zamawiającego.
1.1 Zwiększanie liczebności populacji dzwonków na obszarach występowania buławnika
czerwonego.
Na grądach, na których występują populacje buławnika czerwonego należy posadzić
łącznie 200 osobników powszechnie występujących gatunków dzwonków (np. dzwonek
rozpierzchły, dzwonek pokrzywolistny, dzwonek brzoskwiniolistny). Zabieg należy
przeprowadzić w dwóch sezonach wegetacyjnych wysiewając jednocześnie nasiona
sadzonych gatunków.
1.2 Inwentaryzacja nowych wysp mineralnych, wytypowanie docelowych siedlisk,
przesadzanie na nowe stanowiska osobników gatunków objętych projektem.
W ramach tego zadania należy wykonać inwentaryzację 30 nowych (innych niż
wymienione powyżej) grądów w Dolnym i Środkowym Basenie Biebrzy na terenie BbPN.
Na każdym z nich trzeba ocenić warunki siedliskowe w celu wytypowania 10 najbardziej
odpowiednich do tworzenia nowych stanowisk 4 gatunków roślin. Na wytypowane grądy
zostaną przeniesione osobniki 3 gatunków (za wyjątkiem goryczuszki gorzkawej która jest
rośliną jednoroczną). Należy dwukrotnie (w dwóch sezonach wegetacyjnych) przesadzić
po 5 osobników każdego gatunku na 3 nowe stanowiska i zabezpieczyć miejsca
przesadzenia metalową siatką.
W przypadku stwierdzenia innych gatunków roślin prawnie chronionych w Polsce należy
podać ich lokalizacja, liczebność oraz kondycja ocenioną na podstawie udziału osobników
kwitnących i obecności osobników młodych. Dodatkowo należy sporządzić mapy cyfrowe
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zawierające następujące informacje: lokalizacja inwentaryzowanych grądów, lokalizacja
chronionych gatunków roślin, lokalizacja nowo utworzonych stanowisk.
1.3 Tworzenie nowych miejsc lęgowych dla pszczolinek
Na każdym z wybranych grądów należy wykonać kilkumetrowej powierzchni odsłonięcia
piaszczystego podłoża. Łącznie utworzonych zostanie 12 takich miejsc.
1.4 Sztuczne zapylanie kwiatów gatunków objętych projektem
Zabieg należy wykonać w dwóch sezonach wegetacyjnych łącznie dla 700 kwiatów.
1.5 Monitorowanie populacji gatunków objętych projektem
Na 9 znanych grądach należy przeprowadzić monitoring populacji 4 gatunków w dwóch
sezonach wegetacyjnych. W czasie monitoringu oceniona zostanie liczebność populacji,
poziom kwitnienia i owocowania, śmiertelność i rozrodczość w populacjach.
1.6 Zbiór, selekcja i wysiewanie nasion gatunków objętych projektem oraz zbiór
materiału przeznaczonego do ochrony zasobów genowych
Na grądach, na których będą sadzone rośliny należy również wysiać ich nasiona – łącznie
2000 nasion w dwóch sezonach wegetacyjnych. Zebrane do wysiewu nasiona muszą zostać
wcześniej wyselekcjonowane – wysiane będą tylko te nasiona, które będą miały dobrze
wykształcone zarodki. Należy również zebrać i wyselekcjonować 500 nasion w celu ich
przekazania do Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie.
1.7 Sporządzenie programu ochrony mineralnych wysp w Biebrzańskim Parku
Narodowym
Program ochrony ma dotyczyć wszystkich wysp mineralnych (grądów) w Dolnym i
Środkowym Basenie Biebrzy na terenie BbPN.
2.0 Zakres obsługi administracyjno-finansowej projektu obejmuje:
2.1 Zatrudnienie wykonawców posiadających odpowiednie kompetencje i doświadczenie
2.2 Organizacja i nadzór prac objętych zamówieniem
2.3 Prowadzenie dokumentacji wykonanych prac terenowych
2.4 Monitorowanie wskaźników projektu
2.5 Sporządzanie części merytorycznej wniosków o płatność do CKPŚ
2.6 Wykonanie części merytorycznej sprawozdania końcowego z realizacji projektu
Rozdział 4. Zamówienie realizowane będzie pod kodami Wspólnego Słownika Zamówień
90721700-4- Usługi ochrony gatunków zagrożonych
90710000-7 -Zarządzanie środowiskiem naturalnym
Rozdział 5. Informację o przewidywanych zamówieniach uzupełniających
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
Rozdział 6. Składanie ofert częściowych
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Rozdział 7. Składanie ofert wariantowych
Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
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Rozdział 8. Termin wykonania zamówienia
1. Wymagany (nieprzekraczalny) termin realizacji zamówienia: 15 grudnia 2014 r.
Rozdział 9. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
1. Spełniają warunki, określone w art. 22 ustawy Pzp dotyczące:
1) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia, złożonego przez Wykonawcę
zgodnie z treścią załącznika nr 2 do SIWZ.

2) Posiadania wiedzy i doświadczenia;
Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca udokumentuje wykonanie w
okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia - a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie – co najmniej 3 zadań
czynnej ochrony przyrody i co najmniej 1 monitoring i 1 inwentaryzację przyrodniczą oraz
zarządzanie co najmniej 2 projektami finansowanymi z UE.
3) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia;
Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie
dysponował co najmniej 2 osobami o doświadczeniach i kwalifikacjach wymienionych
poniżej:
1) Ekspert z dziedziny botaniki i ekologii roślin
2) Ekspert ds. działań ochronnych
Za doświadczenie wystarczające do wykonania zamówienia uznaje się:
a) w przypadku Eksperta z dziedziny botaniki i ekologii roślin Zamawiający rozumie
samodzielnego pracownika naukowego legitymującego się co najmniej dyplomem doktora
habilitowanego w dziedzinie nauk biologicznych lub przyrodniczych w zakresie biologii
lub ekologii roślin. Wymagane jest wieloletnie doświadczenie na obszarach chronionych w
szczególności na mineralnych wyspach (grądach). Dorobek naukowy musi dotyczyć
badań populacyjnych rzadkich, chronionych i zagrożonych gatunków roślin, w tym
uwzględnionych w projekcie, z zastosowaniem metodyki zaplanowanej w projekcie.
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Osiągnięcia muszą być udokumentowane w postaci przynajmniej 5 prac naukowych w tym
zakresie, opublikowanych w czasopismach o zasięgu międzynarodowym. Wymagane jest
wykonanie lub recenzja co najmniej 1 operatu ochrony i doświadczenie w kierowaniu
zespołami badawczymi.
b) w przypadku Eksperta ds. działań ochronnych Zamawiający rozumie Osobę
legitymująca się co najmniej dyplomem doktora nauk biologicznych lub przyrodniczych w
dziedzinie biologii. Wymagana jest bardzo dobra, udokumentowana znajomość terenu, na
którym realizowany będzie projekt oraz wieloletnie doświadczenie obszarach chronionych
w szczególności na mineralnych wyspach (grądach). Ekspert musi wykazać się udziałem w
minimum 5 projektach lub ekspertyzach przyrodniczych.
4) Sytuacji ekonomicznej i finansowej
Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia, złożonego przez
Wykonawcę zgodnie z treścią załącznika nr 2 do SIWZ.
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej
sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami
niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą ”spełnia-nie spełnia”,
w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych w
rozdziale 10 niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać
jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił.
2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z
powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Pzp.
Rozdział 10. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w
celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu i
niepodlegania wykluczeniu z postępowania
1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Pzp, Wykonawcy
zobowiązani są do złożenia:
1) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, według wzoru stanowiącego Załącznik
Nr 3 do SIWZ,
2) aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust 1
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pkt. 2 ustawy Pzp wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust.
1 pkt. 2 ustawy Pzp,
3) aktualnego

zaświadczenia

właściwego

naczelnika

urzędu

skarbowego

potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub
zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert,
4) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie
zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub
potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert,
2. Jeżeli

Wykonawca

ma

siedzibę

lub

miejsce

zamieszkania

poza

terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w niniejszym rozdziale
w pkt 1:

1) pkt 2-4 – powinien złożyć dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i
zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na
raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
Dokumenty, o których mowa w ppkt 1) lit. a ) powinny być wystawione nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w ppkt. 1)
lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert.
Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1 niniejszego
rozdziału, powinien zastąpić je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed
notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
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zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w
którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego
siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający
może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub
kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie
niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
3. W celu

potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawcy

zobowiązani są do złożenia:
1) Oświadczenia o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp –
według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 do SIWZ,
2) Wykazu wykonanych usług odpowiadający niniejszemu zamówieniu w zakresie co
najmniej 3 zadań czynnej ochrony przyrody i co najmniej 1 monitoringu i 1
inwentaryzacji przyrodniczej oraz wykaże że zarządzał co najmniej 2 projektami
finansowanymi z UE w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, według wzoru
stanowiącego Załącznik Nr 4 do SIWZ. Wraz z tym wykazem Zamawiający żąda
załączenia dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie (np.
referencji lub podpisanych bez zastrzeżeń protokołów odbioru – oryginałów lub kopii
dokumentów

poświadczonych

za

zgodność

z

oryginałem

przez

osobę/osoby

uprawnioną/uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. Wykonawca nie może być
wystawcą dokumentów potwierdzających należyte wykonanie usługi. Zamawiający uzna
warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że we wskazanym okresie wykonał
wyżej wymienione prace.
3) Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z
informacjami na temat ich wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i doświadczenia tj.
(należy wymienić tytuł zawodowy, min. 5 prac naukowych opublikowanych w
czasopismach o zasięgu międzynarodowym oraz wykonanie lub recenzja co
najmniej 1 operatu ochrony i doświadczenie w kierowaniu zespołami badawczymi
udziałem w minimum 5 projektach lub ekspertyzach przyrodniczych), niezbędnych
do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz
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informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – według wzoru stanowiącego
Załącznik Nr 5 do SIWZ.
4. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków dotyczących wiedzy i doświadczenia,
potencjału technicznego, osób zdolnych do wykonania zamówienia oraz zdolności
finansowych polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b
ustawy Pzp zobowiązany jest, oprócz oświadczeń i dokumentów wymienionych w pkt 3. od
ppkt2) do ppkt3), dodatkowo udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami
niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
Dokumenty i oświadczenia, o których mowa powyżej muszą zostać złożone w formie
oryginału lub kopii poświadczonej za „zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w
przypadku podmiotów, o których mowa w § 1 ust. 2

Rozporządzenia Prezesa Rady

Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, kopie
dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za
„zgodność z oryginałem” przez wykonawcę lub te podmioty.
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
5. Oferty wspólne
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Do oferty wspólnej Wykonawcy dołączają
pełnomocnictwo w oryginale lub uwierzytelnionej przez notariusza kopii.
3. Sposób składania oświadczeń i dokumentów w ofercie wspólnej:
a) dokumenty wspólne, takie jak: formularz ofertowy, oświadczenie o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu, dokumenty potwierdzające spełnianie warunków
udziału w postępowaniu, itp. – składa pełnomocnik Wykonawców, w imieniu
wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia,
b) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz dokumenty
potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie
zamówienia - składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia.
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5.

Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania przetargu) Wykonawcy składający
ofertę wspólną będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą ich
współpracę, zawierającą, co najmniej:
1. zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego
swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia,
2. czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący
realizację zamówienia.

6.

Wszelka korespondencja oraz rozliczenia w przypadku oferty wspólnej dokonywane będą
wyłącznie z podmiotem występującym jako reprezentant pozostałych.

7.

Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną i
mają do nich zastosowanie zasady określone w niniejszym rozdziale.

Rozdział 11. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z
Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów a także wskazanie osób
uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami
1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje strony postępowania mogą
przekazywać pisemnie, faksem. Wnioski Wykonawców mogą być przekazywane faksem
na nr 85 7383021. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje
przekazane za pomocą faksu lub wymagają na żądanie każdej ze stron niezwłocznego
potwierdzenia faktu ich otrzymania. W sytuacji, gdy wezwana strona nie potwierdzi ich
otrzymania, to dla potrzeb ustalenia obowiązujących terminów będzie brana pod uwagę
data uwidoczniona na wydruku z faksu.
2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji.
Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed
upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później
niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
3. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu
wyjaśnienia wątpliwości dotyczących Specyfikacji.
4. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest:
w kwestiach proceduralnych
– Tomasz Powałko, tel. 85 7383032, 85 7380620 w. 288, fax: 85-7383021,
w kwestiach merytorycznych
– Cezary Werpachowski, tel. 85 7383019, 85 7380620 w. 235, fax: 85 7383021, kom. 606 819 940
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Rozdział 12. Wymagania dotyczące wadium
Wykonawca przed upływem terminu składania ofert zobowiązany jest wnieść wadium w
wysokości: 5.000 PLN. Wadium wnosi się w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy
Pzp. Wadium w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy nr 37 1130 1059 0017 3397
2620 0005 z dopiskiem na przelewie
„ Wadium w postępowaniu na usługę polegającą na:
wykonaniu prac dotyczących ochrony czynnej 4 gatunków roślin na terenie
Biebrzańskiego Parku Narodowego wraz z obsługą administracyjno-finansową
projektu.
Natomiast dokumenty potwierdzające wniesienie wadium w innej formie niż pieniężna
(oryginał dokumentu) należy dołączyć do oferty w oddzielnej kopercie z dopiskiem
„Wadium w postępowaniu na usługę polegającą na… pod nazwą jak wyżej natomiast kopię
zamieścić w ofercie.
Rozdział 13. Termin związania ofertą
Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z
upływem terminu składania ofert.
Rozdział 14. Opis sposobu przygotowania ofert
1. Oferta winna zawiera wszystkie dokumenty i oświadczenia wymienione w Rozdziale 10
niniejszej SIWZ oraz
a) Wypełniony formularz oferty z wykorzystaniem wzoru (załącznik nr 1 do SIWZ),
b) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o
których

mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp (załącznik nr 3 do SIWZ),

c) Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (załącznik
nr 2 do SIWZ),
d)

Wykaz wykonanych usług (załącznik nr 4 do SIWZ) wraz z dokumentami
potwierdzającymi, że usługi te zostały wykonane należycie,

e)

Wykaz osób i podmiotów, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca
(Załącznik nr 5 do SIWZ),

f) Podpisany wzór umowy (załącznik nr 6 do SIWZ)
g) Dowód wniesienia wadium.
2. Oferta musi być napisana w języku polskim na maszynie do pisania lub komputerze, lub
inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę upoważnioną do
reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz.
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3. Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a
cała oferta wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np. zbindowana,
zszyta) oraz zawierała spis treści.
4. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii
dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym)
Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo - w oryginale lub kopię
pełnomocnictwa uwierzytelnioną przez notariusza.
5. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.
6. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną
propozycję.
7. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie
przez osobę podpisującą ofertę.
8. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
9. Ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami należy złożyć w zamkniętej
kopercie. Wykonawca zamieszcza ofertę w zamkniętej zewnętrznej i wewnętrznej kopercie
z tym, że:
zewnętrzna koperta powinna być zaadresowana na Zamawiającego i zawierać oznaczenie:
”Oferta na wykonanie usługi polegającej na:
wykonaniu prac dotyczących ochrony czynnej 4 gatunków roślin na terenie
Biebrzańskiego Parku Narodowego wraz z obsługą administracyjno-finansową projektu
oraz nie otwierać przed 04.09.2012r – bez nazwy i pieczątki Wykonawcy;
a) koperta wewnętrzna powinna zawierać ofertę i być zaadresowana na Wykonawcę, tak
aby można ją było odesłać bez otwierania, w przypadku złożenia oferty po terminie.
10. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić (poprawić,
uzupełnić) ofertę. Zmiana oferty może nastąpić, tylko poprzez złożenie na piśmie, zmienionej
oferty, według takich samych zasad jak składanie oferty z dopiskiem na kopercie:
„ZMIANA”. Oferta, zmieniająca wcześniej złożoną ofertę musi jednoznacznie wskazywać,
które postanowienia oferty są zmieniane.
11. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać swoją ofertę z
postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak
wprowadzenie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”.
12. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w z. z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp, oferty
składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od
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chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca zgodnie z
prawem zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane.
13. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa, były
przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica
przedsiębiorstwa” lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty.
W razie braku takiego wskazania, Zamawiający uzna, że wszelkie oświadczenia i
zaświadczenia składane w trakcie postępowania są jawne bez zastrzeżeń. Zastrzeżenie
informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji będzie traktowane jako bezskuteczne.
Rozdział 15. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert
1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami należy złożyć w
nieprzekraczalnym terminie do dnia 04.09.2012 r. do godz. 9:00 w siedzibie
Zamawiającego: Osowiec-Twierdza 8, w sekretariacie - pokój nr 14. Decydujące znaczenia
dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do
Zamawiającego.
2. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania.
3. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.09.2012 r. o godz. 10:00 w siedzibie
Zamawiającego: Osowiec-Twierdza 8, w sali konferencyjnej nr 38.
4. Informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Pzp Zamawiający przekaże
niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.
Rozdział 16. Opis sposobu obliczenia ceny oferty
1. Cena oferty musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu
zamówienia zgodne z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załącznikach do
niniejszej SIWZ.
2. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w formularzu oferty
(załącznik nr 1 do SIWZ) ceny brutto oferty.
3. Stawka podatku VAT jest określana zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku
od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r., Nr 54, poz. 535 z póż. zm).
4. Ceny muszą być podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku
(zasada zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 - należy
zaokrąglić w górę).
5. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN).
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Rozdział 17. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze
oferty oraz sposób oceny ofert
1. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert, jakim
jest CENA 100%.
2. Kryterium

„cena”

będzie

oceniane

punktowo,

Zamawiający

uzna

ofertę

za

najkorzystniejszą, która uzyska najwyższą liczbę punktów – maksymalnie 100 punktów.
Oferta z najniższą ceną brutto otrzyma 100pkt.
Sposób przyznania punktów w kryterium „cena”:
Cena brutto oferty najniższej
LP = ------------------------------------------ x 100 pkt
Cena brutto oferty ocenianej
3. Zamawiający wybierze ofertę tego Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto.
Rozdział 18 . Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze
oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
1. W zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający poinformuje
Wykonawcę o miejscu i terminie zawarcia umowy.
2. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą
dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to
nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
3. Wykonawca przed podpisaniem umowy uzgodni z Zamawiającym harmonogram
wykonania prac objętych niniejszym zamówieniem w ujęciu kwartalnym i przedstawi
do zatwierdzenia.
Rozdział 19 . Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania
umowy.
Rozdział 20. Wzór umowy.
1. Wzór umowy stanowi Załącznik Nr 6 do SIWZ.
2. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy
na zasadach określonych we wzorze umowy.
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Rozdział 21. Podwykonawcy
1. Zamawiający żąda by Wykonawca wskazał część zamówienia, której wykonanie
powierzy Podwykonawcom – w załączniku nr 7 do SIWZ.
2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za prace, które
wykonuje przy pomocy Podwykonawców.
3. Jeżeli w trakcie realizacji zamówienia Wykonawca zleci Podwykonawcy pracę nie
wymienioną w formularzu ofertowym, jest zobowiązany powiadomić o tym
Zamawiającego i uzyskać jego akceptację.
Rozdział 22. Środki ochrony prawnej
Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu
danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w
Dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz
specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym
na listę, o której mowa w art.154 pkt 5 ustawy Pzp.
Rozdział 23 . Wykaz załączników:
Załącznik nr 1. Formularz oferty.
Załącznik nr 2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr 3. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z udziału w postępowaniu
Załącznik nr 4. Wykaz wykonanych usług
Załącznik nr 5. Wykaz osób i podmiotów, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą
uczestniczyć w realizacji zamówienia
Załącznik nr 6. Wzór umowy
Załącznik nr 7. Wykaz części zamówienia powierzonej Podwykonawcom

Zatwierdził:
p.o. Dyrektor
Biebrzańskiego Parku Narodowego
mgr Andrzej Grygoruk
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