Osowiec - Twierdza, 12.05.2011 r.
DA-ZP-6-3-2349/2011r

Zamawiający:
Biebrzański Park Narodowy
Adres:
Osowiec-Twierdza 8, 19-110 Goniądz, Polska
NIP:719-10-12-761, REGON: 001393349
tel,: +48 85 7380620; fax. +48 85-7383021
e-mail:sekretariat@biebrza.org.pl
http:// www.biebrza.org.pl
Prowadzący postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Tomasz Powałko
e-mail: t.powalko@biebrza.org.pl
Godziny urzędowania – pn.-pt. 7.30-15.30

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na przygotowanie dwóch projektów planów zadań ochronnych dla
obszarów Natura 2000: SOO Dolina Biebrzy i OSO Ostoja Biebrzańska

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Zamawiający informuje, że na podstawie art. 38 ust. 4. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawa
zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., nr 113, poz. 759 ze zm.) zmienia zakres
SIWZ w następujący sposób:
W Rozdziale 5 w pkt 1 ppkt 3 i 4 otrzymują brzmienie:
3) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował co najmniej 10 osobami o kwalifikacjach i
doświadczeniach wymienionych poniżej:
a) kierownik projektu - pełnienie funkcji kierownika projektu w realizacji co najmniej 3 planów
ochrony krajowych form ochrony przyrody, takich jak: plan ochrony lub plan zadań
ochronnych dla obszaru Natura 2000, lub plan ochrony parku narodowego, lub parku
krajobrazowego, lub rezerwatu przyrody, lub co najmniej 3 planów ochrony dla obszarów
chronionych w innych krajach członkowskich UE;
b) koordynator obszaru Natura 2000: OSO Ostoja Biebrzańska - wykształcenie przyrodnicze* ze
stopniem naukowym doktora lub wyższym i autorstwo lub współautorstwo co najmniej 1
planu ochrony krajowych form ochrony przyrody: planu ochrony lub planu zadań ochronnych
dla obszaru Natura 2000, lub planu ochrony parku narodowego, lub parku krajobrazowego,
lub rezerwatu przyrody, lub planu ochrony dla obszarów chronionych w innych krajach
członkowskich UE, lub pracy dotyczącej obszaru objętego zamówieniem, opublikowanej w
recenzowanym czasopiśmie i który posiada doświadczenie w inwentaryzacji lub monitoringu
ptaków tj. przeprowadził minimum 2 inwentaryzacje ornitologiczne lub zrealizował co
najmniej 2 projekty z zakresu monitoringu ptaków;
c) koordynator obszaru Natura 2000 - SOO Dolina Biebrzy - wykształcenie przyrodnicze* ze
stopniem naukowym doktora lub wyższym i autorstwo lub współautorstwo co najmniej 1
planu ochrony krajowych form ochrony przyrody: planu ochrony lub planu zadań ochronnych
dla obszaru Natura 2000, lub planu ochrony parku narodowego, lub parku krajobrazowego,
lub rezerwatu przyrody, lub planu ochrony dla obszarów chronionych w innych krajach
członkowskich UE; lub pracy dotyczącej obszaru objętego zamówieniem, opublikowanej w
recenzowanym czasopiśmie i który posiada doświadczenie w inwentaryzacji lub monitoringu

d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)

szaty roślinnej, lub fauny, lub siedlisk przyrodniczych, lub gatunków Natura 2000, tj. który
przeprowadził co najmniej 2 inwentaryzacje roślinności, lub flory, lub fauny, lub siedlisk
przyrodniczych, lub gatunków Natura 2000 lub zrealizował co najmniej 2 projekty z zakresu
monitoringu wyżej wymienionych;
minimum 1 specjalista ornitolog, który posiada doświadczenie w inwentaryzacji bądź
monitoringu ptaków, tj. który uczestniczył w minimum 2 inwentaryzacjach ornitologicznych
lub zrealizował co najmniej 2 projekty z zakresu monitoringu ptaków;
specjalista-koordynator zespołu botaników, fitosocjologów - wykształcenie wyższe
przyrodnicze* i autorstwo lub współautorstwo przynajmniej 3 publikacji recenzowanych z
zakresu swojej dziedziny oraz doświadczenie w inwentaryzacji lub monitoringu szaty
roślinnej tj. który przeprowadził lub uczestniczył w minimum 2 inwentaryzacjach roślinności
lub flory, lub zrealizował co najmniej 2 projekty z zakresu monitoringu roślinności lub flory;
minimum 1 specjalista ichtiolog - wykształcenie wyższe przyrodnicze* i autorstwo lub
współautorstwo przynajmniej 3 publikacji recenzowanych z zakresu ichtiologii oraz
doświadczenie w inwentaryzacji bądź monitoringu ichtiofauny, tj. który przeprowadził lub
uczestniczył w co najmniej 2 inwentaryzacjach ichtiofauny lub zrealizował co najmniej 2
projekty z zakresu monitoringu ichtiofauny;
minimum 1 specjalista entomolog - wykształcenie wyższe przyrodnicze* i autorstwo lub
współautorstwo przynajmniej 3 publikacji recenzowanych z zakresu entomologii oraz
doświadczenie w inwentaryzacji lub monitoringu motyli lub ważek, tj. który przeprowadził
lub uczestniczył w co najmniej 2 inwentaryzacjach motyli bądź ważek lub zrealizował co
najmniej 2 projekty z zakresu monitoringu ww. grup bezkręgowców;
minimum 1 specjalista chiropterolog - wykształcenie wyższe przyrodnicze* i autorstwo lub
współautorstwo przynajmniej 3 publikacji recenzowanych z zakresu chiropterologii oraz
doświadczenie w inwentaryzacji bądź monitoringu nietoperzy, tj. który przeprowadził lub
uczestniczył w co najmniej 2 inwentaryzacjach nietoperzy lub zrealizował co najmniej 2
projekty z zakresu ich monitoringu;
minimum 1 pecjalista ds. inwentaryzacji pozostałych gatunków zwierząt Natura 2000 wykształcenie wyższe przyrodnicze* i autorstwo lub współautorstwo przynajmniej 3
publikacji recenzowanych z zakresu swojej dziedziny oraz doświadczenie w inwentaryzacji
ssaków bądź płazów, lub monitoringu gatunków z tych grup, tj. który zorganizował lub
uczestniczył w co najmniej 2 inwentaryzacjach gatunków ssaków lub płazów, lub
zorganizował bądź uczestniczył w co najmniej 2 projektach z zakresu ich monitoringu;
specjalisty ds. systemów informacji przestrzennej (GIS) - doświadczenie w zakresie
gromadzenia, przetwarzania i wizualizacji danych przestrzennych oraz wdrażania systemów
GIS.

* za wykształcenie przyrodnicze uznaje się wykształcenie wyższe: biologiczne, leśne, ochrona środowiska, nauki rolnicze: łąkarstwo,
rybactwo, zootechnika

Zamawiający akceptuje zagraniczne kwalifikacje, uznane w zakresie i na zasadach opisanych w
ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w
państwach członkowskich Unii Europejskiej.
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do
wykonania zamówienia 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.
4) Sytuacji ekonomicznej i finansowej
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał w banku lub w spółdzielczej kasie
oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, środki finansowe lub
zdolność kredytową na kwotę 100 000 zł, a także aby był ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę co najmniej 400 000 zł, a ponadto aby
Wykonawca wykazał, że w ostatnich 3 latach obrotowych (a jeżeli okres działalności jest krótszy to w
tym okresie) osiągnął obroty z tytułu prowadzenia działalności o wartości nie mniejszej niż 1 000 000
zł.

Wykonawca może polegać na 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 6
niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki
Wykonawca spełnił.

W Rozdziale 6 w pkt 1 po ppkt 6 dodaje się zdanie:
Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej, osoby, o których
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, Wykonawca powinien złożyć w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu
sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert, a w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich
zaświadczeń – dokument zawierający oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca
zamieszkania tych osób.

W Rozdziale 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
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 i pkt 6 – 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;
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,
2) pkt 5 – powinien złożyć zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego
miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą w zakresie
określonym w art. 24 ust 1 pkt. 4 – 8 ustawy Pzp.
Dokumenty, o których mowa w ppkt 1) lit. a i c oraz w ppkt 2) 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 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.

W Rozdziale 6 w pkt 3 ppkt 4, 5, 6 otrzymują brzmienie:
4) Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, w których Wykonawca
posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność

kredytową Wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert.
5)

Sprawozdania finansowego albo jego części, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego
rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią odpowiednio o badanym
sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku Wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania
sprawozdania finansowego innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i
należności za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres działalności jest krótszy
– za ten okres.

6) Opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia.

W Rozdziale 10 zmianie ulega zapis w pkt 9 a), który otrzymuje brzmienie:
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:
a) zewnętrzna koperta powinna być zaadresowana na Zamawiającego i zawierać oznaczenie:
”Oferta na przygotowanie dwóch projektów planów zadań ochronnych obszarów Natura
2000: SOO Dolina Biebrzy i OSO Ostoja Biebrzańska oraz „nie otwierać przed godz.
10.00 dnia 4.06.2011 r.” – bez nazwy i pieczątki Wykonawcy;

W Rozdziale 11 zmianie ulegają zapisy w pkt 1 i 3, które otrzymują brzmienie:
1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami należy złożyć w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 4.06.2011 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.
3. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 4.06.2011 r. o godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego:
Osowiec-Twierdza 8, w sali konferencyjnej nr 38.
W załączniku nr 1 Opis przedmiotu zamówienia do SIWZ, w części: Etap II – Przeprowadzenie
inwentaryzacji przedmiotów ochrony OSO Ostoja Biebrzańska i SOO Dolina Biebrzy:
zmienia się istniejący zapis:
W ramach projektu Wykonawca przeprowadzi inwentaryzację 43 gatunków i 7 typów siedlisk
przyrodniczych będących przedmiotami ochrony wymienionych w załączniku nr 5.
na:
W ramach projektu Wykonawca przeprowadzi inwentaryzację 43 gatunków i 9 typów siedlisk
przyrodniczych będących przedmiotami ochrony wymienionych w załączniku nr 5.
W załączniku w nr 5 Lista przedmiotów ochrony SOO Dolina Biebrzy wskazanych do
inwentaryzacji w ramach realizacji przedmiotu zamówienia do SIWZ, w tabeli w części dotyczącej
wykazu siedlisk dodaje się wiersze o Lp. 8 i 9 jak niżej:

Lp.

Kod

8

6120

ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (Koelerion glaucae)

9

6230

bogate florystycznie niżowe murawy bliźniczkowe (Nardetalia - płaty
bogate florystycznie)

Typ siedliska

Zatwierdził:
Dyrektor
Biebrzańskiego Parku Narodowego

