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Przygotowanie dwóch projektów planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000:
SOO Dolina Biebrzy i OSO Ostoja Biebrzańska
Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670
E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http://simap.europa.eu

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ
PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE
Uwaga: Jeżeli sprostowanie lub dodanie informacji prowadzi do znaczącej zmiany warunków określonych w
pierwotnym ogłoszeniu o zamówieniu, konieczne może okazać się przedłużenie początkowo przewidzianych
terminów ze względu na zachowanie zasady równego traktowania oraz warunków konkurencyjności
zamówienia.
SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA
I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE
Oficjalna nazwa:

Biebrzański Park Narodowy

Adres pocztowy:

Biebrzański Park Narodowy, Osowiec -Twierdza 8, 19-110
Goniądz

Miejscowość:

Goniądz

Kraj:

Polska

Punkt
kontaktowy:

Biebrzański Park Narodowy

Osoba do
kontaktów:

Tomasz Powałko

E-mail:

Sekretariat@biebrza.org.pl

Kod
pocztowy:

19-110

Tel.:

+48 0857380620

Faks:

+48 0857383021

Adres(y) internetowy(e) (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL): www.biebrza.org.pl
Adres profilu nabywcy (URL):

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO
Instytucja zamawiająca (w przypadku zamówienia objętego przepisami dyrektywy 2004/18/WE)
Podmiot zamawiający (w przypadku zamówienia objętego przepisami dyrektywy 2004/17/WE – Zamówienia
sektorowe)
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Przygotowanie dwóch projektów planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000:
SOO Dolina Biebrzy i OSO Ostoja Biebrzańska
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Przygotowanie dwóch projektów planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000: SOO Dolina Biebrzy i OSO
Ostoja Biebrzańska
II.1.2) Krôtki opis (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
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.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Słownik główny
Główny przedmiot

90720000

Dodatkowe przedmioty

90712000

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
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Przygotowanie dwóch projektów planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000:
SOO Dolina Biebrzy i OSO Ostoja Biebrzańska
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) RODZAJ PROCEDURY
IV.1.1) Rodzaj procedury (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona
Negocjacyjna
Negocjacyjna przyspieszona
Dialog konkurencyjny

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.2.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą /podmiot zamawiający (podano
w pierwotnym ogłoszeniu, o ile dotyczy)
ZP-6/2011
IV.2.2) Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną (jeżeli są
znane):
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez:
SIMAP
OJS eSender
Login:

ENOTICES_BPN

Dane referencyjne ogłoszenia: 2011-046585 (rok i numer dokumentu)
IV.2.3) Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja (jeżeli dotyczy)
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2011/S
66-107352

z dnia
05/04/2011

IV.2.4) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
31/03/2011 (dd/mm/rrrr)

(dd/mm/rrrr)

4/ 15

ENOTICES_BPN 12/05/2011- ID:2011-066301

Formularz standardowy 14 — PL

Przygotowanie dwóch projektów planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000:
SOO Dolina Biebrzy i OSO Ostoja Biebrzańska
SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
VI.1) OGŁOSZENIE DOTYCZY
(o ile ma zastosowanie; zaznaczyć tyle punktów, ile jest to konieczne)
Procedury niepełnej
Sprostowania
Informacji dodatkowych
VI.2) INFORMACJE NA TEMAT NIEPEŁNEJ PROCEDURY UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
(o ile ma zastosowanie; zaznaczyć tyle punktów, ile jest to konieczne)
Postępowanie o udzielenie zamówienia została przerwane.
Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne.
Zamówienia nie udzielono.
Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji.
VI.3) INFORMACJE DO POPRAWIENIA LUB DODANIA
(o ile dotyczy; należy określić miejsce, w którym tekst lub daty mają być zmienione lub dodane, proszę zawsze
podawać odpowiedni numer sekcji i akapitu pierwotnego ogłoszenia)
VI.3.1) Zmiana oryginalnej informacji lub publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalnymi
informacjami.
Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
W obu przypadkach
VI.3.2) Ogłoszenie lub odpowiednia dokumentacja przetargowa
W ogłoszeniu pierwotnym
W odpowiedniej dokumentacji przetargowej (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
W obu przypadkach (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu (jeżeli dotyczy)
Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:

Zamiast:

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, III.2.1)Sytuacja
podmiotowa
w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru wykonawców, w tym wymogi
zawodowego lub handlowego
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

Powinno być:
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:
Nie podlegania wykluczeniu
z postępowania o udzielenie
zamówienia
publicznego
z
powodu niespełnienia warunków,
o których mowa w art. 24 ust.1
ustawy Pzp.
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
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Przygotowanie dwóch projektów planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000:
SOO Dolina Biebrzy i OSO Ostoja Biebrzańska
Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:

Zamiast:

Powinno być:

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.

zobowiązani są do złożenia
następujących dokumentów:
1) oświadczenia o braku podstaw
do wykluczenia, według wzoru
stanowiącego Załącznik Nr 7 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 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,
5)
aktualnej
informacji
z
Krajowego Rejestru Karnego w
zakresie określonym w art. 24
ust. 1 pkt. 4 – 8 ustawy Pzp
wystawionej nie wcześniej niż 6
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Przygotowanie dwóch projektów planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000:
SOO Dolina Biebrzy i OSO Ostoja Biebrzańska
Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:

Zamiast:

Powinno być:
miesięcy przed upływem terminu
składania ofert,
6)
aktualnej
informacji
z
Krajowego Rejestru Karnego w
zakresie określonym w art. 24
ust. 1 pkt. 9 ustawy Pzp
wystawionej nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu
składania ofert.
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.
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
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Przygotowanie dwóch projektów planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000:
SOO Dolina Biebrzy i OSO Ostoja Biebrzańska
Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:

Zamiast:

Powinno być:
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.

III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa

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,

III.2.2)Zdolność ekonomiczna i
finansowa
Informacje
i
formalności
konieczne do dokonania oceny
spełniania wymogów:
Warunek - Wykonawca posiada
w banku lub w spółdzielczej kasie
oszczędnościowo-kredytowej, w
których
posiada
rachunek,
środki finansowe lub zdolność
kredytową na kwotę 100 000
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Przygotowanie dwóch projektów planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000:
SOO Dolina Biebrzy i OSO Ostoja Biebrzańska
Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:

Zamiast:

Powinno być:

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.
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.

PLN oraz jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej
w
zakresie
prowadzonej
działalności na kwotę co najmniej
400 000 zł, ponadto 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 PLN.
W celu potwierdzenia spełnienia
wymogów posiadania zdolności
ekonomicznej
i
finansowej
do
wykonania
zamówienia
Wykonawca przedstawi:
a)
Informację
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.
b) 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.
c) Sprawozdanie finansowe 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.
Wykonawca
może
polegać
na zdolnościach finansowych
innych podmiotów, niezależnie
od
charakteru
prawnego
łączących
go
z
nimi
stosunków.
Wykonawca
w
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Przygotowanie dwóch projektów planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000:
SOO Dolina Biebrzy i OSO Ostoja Biebrzańska
Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:

Zamiast:

Powinno być:
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

III.2.3)Zdolność techniczna

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;

III.2.3)Zdolność techniczna
Informacje
i
formalności
konieczne do dokonania oceny
spełniania wymogów:
1.
Posiadania
wiedzy
i
doświadczenia:
Zamawiający
wymaga,
aby
Wykonawca
posiadał
doświadczenie w sporządzaniu
planów ochrony krajowych form
ochrony przyrody, m.in.: planu
ochrony lub planu zadań
ochronnych dla obszaru Natura
2000
lub
planu
ochrony
parku narodowego lub parku
krajobrazowego lub rezerwatu
przyrody, lub planów ochrony dla
obszarów chronionych w innych
krajach
członkowskich
UE,
ustanowionych w oparciu o ich
ustawodawstwo. Zamawiający
uzna powyższy warunek za
spełniony, jeżeli Wykonawca
wykaże, że w okresie ostatnich
3 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest
krótszy, w tym okresie –
wykonał co najmniej 1 plan
ochrony: krajowych form ochrony
przyrody, m.in.: plan ochrony
lub plan zadań ochronnych
dla obszaru Natura 2000, lub
plan ochrony parku narodowego,
lub
parku
krajobrazowego,
lub rezerwatu przyrody; lub
plan ochrony dla obszarów
chronionych w innych krajach
członkowskich UE, o łącznej
wartości nie mniejszej niż
1 000 000 PLN brutto.
W
celu
potwierdzenia
spełniania powyższego wymogu
Wykonawca przedłoży Wykaz
wykonanych usług w zakresie
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Przygotowanie dwóch projektów planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000:
SOO Dolina Biebrzy i OSO Ostoja Biebrzańska
Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:

Zamiast:

Powinno być:

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

sporządzania planów ochrony
lub planów zadań ochronnych
dla obszarów Natura 2000,
lub planów ochrony parków
narodowych,
lub
parków
krajobrazowych, lub rezerwatów
przyrody 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 12 do SIWZ wraz z
dokumentami potwierdzającymi,
że usługi te zostały wykonane
należycie (np. referencjami lub
podpisanymi bez zastrzeżeń
protokołami
odbioru
–
oryginałami
lub
kopiami
dokumentów poświadczonych
za zgodność z oryginałem
przez osobę/osoby uprawnioną/
uprawnione do reprezentowania
Wykonawcy).
2. 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
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Przygotowanie dwóch projektów planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000:
SOO Dolina Biebrzy i OSO Ostoja Biebrzańska
Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:

Zamiast:

Powinno być:

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.

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
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;
d) 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;
e)
specjalista-koordynator
zespołu
botaników,
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Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:

Zamiast:

Powinno być:
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;
f)
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;
g) 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;
h) 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;
i)
minimum
1
specjalista
ds. inwentaryzacji pozostałych
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zmieniany tekst:

Zamiast:

Powinno być:
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;
j) specjalista 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
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.
W celu potwierdzenia spełniania
wyżej określonego wymogu
Wykonawca przedłoży Wykaz
osób, które będą uczestniczyć
w wykonywaniu zamówienia
wraz z informacjami na temat
ich wykształcenia, kwalifikacji
zawodowych i doświadczenia
niezbędnych do wykonania
zamówienia, a także zakresu
wykonywanych
przez
nie
czynności, oraz informacją o
podstawie do dysponowania
tymi osobami – według wzoru
stanowiącego Załącznik Nr 13 do
SIWZ.
Wykonawca
może
polegać
na wiedzy i doświadczeniu,
potencjale
technicznym,
osobach zdolnych do wykonania

14/ 15

ENOTICES_BPN 12/05/2011- ID:2011-066301

Formularz standardowy 14 — PL
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Zamiast:

Powinno być:
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.

III.3.1)Świadczenie usługi zastrzeżone jest III.3.1)Świadczenie
usługi
dla określonego zawodu
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.3.1)Świadczenie
usługi
zastrzeżone jest dla określonego
zawodu
Nie.

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu (jeżeli dotyczy)
Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:

Zamiast:
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
(gg:mm)

(dd/mm/rrrr)

(gg:mm)

II.3)CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB
TERMIN REALIZACJI

15/06/2011

17/06/2011

IV.3.8)Warunki otwarcia ofert

20/05/2011

10:00

04/06/2011

10:00

IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu

20/05/2011

09:00

04/06/2011

09:00
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VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić (jeżeli dotyczy)
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Oficjalna nazwa:
Adres pocztowy:
Miejscowość:

Kod
pocztowy:

Kraj:
Punkt
kontaktowy:

Tel.:

Osoba do
kontaktów:
E-mail:

Faks:

Adres(y) internetowy(e) (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL):
Adres profilu nabywcy (URL):
VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia (jeżeli dotyczy)
Miejsce, w którym należy dodać tekst

Tekst do dodania

_____

_____

VI.4) INNE DODATKOWE INFORMACJE (jeżeli dotyczy)
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 Typ siedliska
8 6120 ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (Koelerion glaucae)
9 6230 bogate florystycznie niżowe murawy bliźniczkowe (Nardetalia - płaty bogate florystycznie)
VI.5) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:
12/05/2011 (dd/mm/rrrr)

