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Niniejsze ogłoszenie w witrynie
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PL-Goniądz: Ochrona środowiska
2011/S 66-107352
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Usługi
SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA
I.1)NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE
Biebrzański Park Narodowy
Osowiec - Twierdza 8
Kontaktowy: Biebrzański Park Narodowy
Do wiadomości: Tomasz Powałko
19-110 Goniądz
POLSKA
Tel. +48 857380620
E-mail: Sekretariat@biebrza.org.pl
Faks +48 857383021
Adresy internetowe
Ogólny adres instytucji zamawiającej www.biebrza.org.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: jak podano
wyżej dla punktu kontaktowego
I.2)RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI
Inne Państwowa Jednostka Organizacyjna
Środowisko
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających Nie
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1)OPIS
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą
Przygotowanie dwóch projektów planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000: SOO Dolina Biebrzy i
OSO Ostoja Biebrzańska.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub świadczenia
usług
Usługi
Kategoria usług: nr 27
Główne miejsce świadczenia usług Biebrzański Park Narodowy.
Osowiec Twierdza 8.
Kod NUTS PL343
II.1.3)Ogłoszenie dotyczy
Zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów)

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu dwóch projektów planów zadań ochronnych
(zwanych dalej projektami „Planu") dla następujących obszarów Natura 2000:
— Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków (w skrócie OSO) Ostoja Biebrzańska,
— Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk (w skrócie SOO) Dolina Biebrzy.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
90720000, 90712000
II.1.7)Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Nie
II.1.8)Podział na części
Nie
II.1.9)Dopuszcza się składanie ofert wariantowych
Nie
II.2)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanową Załączniki od nr 1 do 6 do SIWZ.
II.2.2)Opcje
Nie
II.3)CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI
Rozpoczęcie 15.6.2011. Zakończenie 15.2.2014
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
TECHNICZNYM
III.1)WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje
Wykonawca przed upływem terminu składania ofert zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 20 000 PLN.
Wadium wnosi się w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.
Wadium w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy nr 49 1010 1049 0003 9013 9120 000, z dopiskiem na
przelewie „Wadium w postępowaniu na przygotowanie dwóch projektów planów zadań ochronnych dla obszarów
Natura 2000: SOO Dolina Biebrzy i OSO Ostoja Biebrzańska”.
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 przygotowanie dwóch
projektów planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000: SOO Dolina Biebrzy i OSO Ostoja Biebrzańska”,
natomiast kopię zamieścić w ofercie.
III.1.2)Główne warunki finansowania i płatności i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie
III.1.4)Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia
Nie
III.2)WARUNKI UDZIAŁU
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub
handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 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 1 planu ochrony krajowych form ochrony przyrody, m.in.: planu ochrony lub planu zadań ochronnych dla
obszaru Natura 2000, planu ochrony parku narodowego, parku krajobrazowego lub rezerwatu przyrody, lub
planów ochrony dla obszarów chronionych w innych krajach członkowskich UE, ustanowionych w oparciu o ich
ustawodawstwo, o łącznej wartości nie mniejszej niż 1 000 000 PLN brutto.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Warunek zostanie uznany za
spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej,
w których posiada rachunek, środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę 100 000 PLN oraz jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę stanowiącą co
najmniej 20 % wartości oferty brutto, a ponadto wykaże, że w roku obrotowym 2009 (a jeżeli okres działalności
jest krótszy to w tym okresie) osiągnął obroty z tytułu prowadzenia działalności o wartości nie mniejszej niż 1 000
000 PLN.
III.2.3)Zdolność techniczna
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
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 10 osobami o doświadczeniach i kwalifikacjach wymienionych poniżej:
1) kierownik projektu,
2) koordynator obszaru Natura 2000: OSO Ostoja Biebrzańska,
3) koordynator obszaru Natura 2000: SOO Dolina Biebrzy,
4) specjalista-koordynator zespołu ornitologów,

5) specjalista-koordynator zespołu botaników, fitosocjologów,
6) specjalista ichtiolog,
7) specjalista entomolog,
8) specjalista chiropterolog,
9) specjalista ds. inwentaryzacji pozostałych gatunków zwierząt Natura 2000,
10) specjalista ds. GIS.
Za doświadczenie wystarczające do wykonania zamówienia uznaje się:
a) w przypadku kierownika projektu – pełnienie funkcji kierownika projektu w realizacji co najmniej 3 planów
ochrony lub planów zadań ochronnych dla parków narodowych, parków krajobrazowych, rezerwatów przyrody lub
obszarów Natura 2000;
b) w przypadku koordynatorów projektów planów zadań ochronnych – wykształcenie przyrodnicze, stopień
naukowy doktora lub doktora habilitowanego, autorstwo lub współautorstwo co najmniej 1 planu ochrony lub
pracy dotyczącej obszaru objętego zamówieniem, opublikowanej w recenzowanym czasopiśmie, doświadczenie
w inwentaryzacji lub monitoringu siedlisk przyrodniczych lub gatunków Natura 2000;
c) w przypadku eksperta ornitologa - doświadczenie w inwentaryzacji bądź monitoringu ptaków;
d) w przypadku eksperta fitosocjologa, botanika - wykształcenie wyższe przyrodnicze, doświadczenie w
inwentaryzacji lub monitoringu szaty roślinnej, autorstwo lub współautorstwo przynajmniej 3 publikacji
recenzowanych z zakresu swojej dziedziny;
e) w przypadku specjalisty ichtiologa - wykształcenie wyższe przyrodnicze, doświadczenie w inwentaryzacji bądź
monitoringu ichtiofauny, autorstwo lub współautorstwo przynajmniej 3 publikacji recenzowanych z zakresu swojej
dziedziny;
f) w przypadku specjalisty entomologa - wykształcenie wyższe przyrodnicze, doświadczenie w inwentaryzacji lub
monitoringu motyli lub ważek, autorstwo lub współautorstwo przynajmniej 3 publikacji recenzowanych z zakresu
swojej dziedziny;
g) w przypadku specjalisty chiropterologa - wykształcenie wyższe przyrodnicze, doświadczenie w inwentaryzacji
bądź monitoringu nietoperzy, autorstwo lub współautorstwo przynajmniej 3 publikacji recenzowanych z zakresu
swojej dziedziny;
h) w przypadku specjalisty ds. inwentaryzacji pozostałych gatunków zwierząt, przedmiotów ochrony SOO Dolina
Biebrzy - wykształcenie wyższe przyrodnicze, doświadczenie w inwentaryzacji ssaków lub płazów, lub
monitoringu gatunków Natura 2000 z tych grup, autorstwo lub współautorstwo przynajmniej 3 publikacji
recenzowanych z zakresu swojej dziedziny;
i) w przypadku specjalisty ds. systemów informacji przestrzennej (GIS) - doświadczenie w zakresie gromadzenia,
przetwarzania i wizualizacji danych przestrzennych oraz wdrażania systemów GIS.
Zamawiający zaakceptuje zagraniczne kwalifikacje, uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia
18.3.2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii
Europejskiej.
III.2.4)Zamówienia zastrzeżone
Nie
III.3)SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI
III.3.1)Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu
Tak
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 1 planu ochrony krajowych form ochrony przyrody, m.in.: planu ochrony lub
planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000, planu ochrony parku narodowego, parku krajobrazowego lub
rezerwatu przyrody, lub planów ochrony dla obszarów chronionych w innych krajach członkowskich UE,
ustanowionych w oparciu o ich ustawodawstwo, o łącznej wartości nie mniejszej niż 1 000 000 PLN brutto.
III.3.2)Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za
wykonanie usługi
Tak
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1)RODZAJ PROCEDURY
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna
Nie
IV.3)INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
ZP-6/2011

IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
Nie
IV.3.3)Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych
Dokumenty odpłatne Nie
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
20.5.2011 - 09:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Język(i), w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w dniach 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 20.5.2011 - 10:00
Miejsce
Biebrzański Park Narodowy Osowiec Twierdza 8, Sala Konferencyjna nr 38.
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert Nie
SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
VI.1)JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ
Nie
VI.2)ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW
WSPÓLNOTOWYCH
Tak
odniesienie do projektów i/lub programów: Zamówienie prowadzone jest w ramach realizacji projektu nr
POIS.05.03.00-00-277/10.
„Przygotowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000: SOO Dolina Biebrzy i OSO Ostoja
Biebrzańska” współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach
działania 5.3 priorytetu V.
VI.3)INFORMACJE DODATKOWE
VI.4)PROCEDURY ODWOŁAWCZE
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel. +48 224587801
Internet: http://www.uzp.gov.pl.
Faks +48 224587800
VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Zgodnie z art. 182 ustawy z dnia 29.1.2004 Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:
31.3.2011

