SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
na wykonanie

MONITORINGU PRZYRODNICZEGO
NA TORFOWISKU RYNKI W NPN W LATACH 2010-2012
Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Środowisko
KOD CPV 90711300-7 –Analiza wskaźników ekologicznych innych niż dotyczących branży
budowlanej
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§1
NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Narwiański Park Narodowy
Kurowo 10, 18-204 Kobylin Borzymy
§2
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień publicznych
/Dz.U. z 2007r Nr 223, poz. 1655 z póz. zm.) i przepisów wykonawczych wydawanych na jej
podstawie) zwanej dalej ustawą.
§3
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
KOD CPV 90711300-7 –Analiza wskaźników ekologicznych innych niż dotyczących branży
budowlanej

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie monitoringu przyrodniczego na torfowisku Rynki
w latach 2010-2012 w następującym zakresie:
1. Zbiorowiska roślinne i flora
2. Ornitofauna
3. Herpetofauna
4. Bezkręgowce.
Szczegółowy zakres monitoringu zawarty jest w Załączniku 1 do SIWZ.
§4
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Terminy wykonania zadania:
1. 2010 – 30 wrzesień 2010.
2. 2011 – 30 wrzesień 2011.
3. 2012 - 31 lipiec 2012.
§5
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA
TYCH WARUNKÓW

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają następujące
warunki:
1) Spełniają warunki art. 22 ust. 1 ustawy.
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2) Nie są wykluczeni z postępowania na podstawie art. 24 ustawy.
3) Dysponują potencjałem kadrowym gwarantującym realizację zamówienia (zgodnie z
Załącznikami Nr: 5, 6, 7 do SIWZ). Wykonawca powinien potwierdzić że dysponuje
zespołem ekspertów z następujących dziedzin: botanika, ornitologia, entomologia,
herpetologia. W skład zespołu wchodzą:
a) Kierownik zespołu, który koordynuje prace terenowe oraz sporządza raport końcowy.
Wymagane doświadczenie i kwalifikacje kierownika zespołu:
- tytuł co najmniej doktora nauk przyrodniczych,
- w okresie ostatnich 3 lat uczestniczył w przygotowaniu co najmniej 2 dokumentacji
środowiskowych, takich jak: inwentaryzacja przyrodnicza, monitoring przyrodniczy, analiza
środowiskowa, raport, ekspertyza specjalistyczna i inne o podobnym charakterze lub jest
autorem lub współautorem przynajmniej 2 publikacji naukowych odpowiednio z
następujących dziedzin: botanika, ornitologia, entomologia, herpetologia.
Dopuszcza się możliwość łączenia funkcji kierownika zespołu i specjalistów podanych §5w
pkt. 3) podpunkt b).
b) Specjaliści z poszczególnych dziedzin: botanika, ornitologia, entomologia, herpetologia.
Wymagane doświadczenie i kwalifikacje specjalistów:
- co najmniej magister nauk przyrodniczych,
- posiada praktyczną wiedzę w zakresie rozpoznawania gatunków z poszczególnych dziedzin,
- w okresie ostatnich 3 lat wykonywał inwentaryzacyjne lub monitoringowe prace terenowe z
poszczególnych dziedzin w ramach minimum 2 dokumentacji środowiskowych takich jak:
inwentaryzacja przyrodnicza, monitoring przyrodniczy, analiza środowiskowa, raport,
ekspertyza specjalistyczna i inne o podobnym charakterze lub jest autorem lub współautorem
przynajmniej 2 publikacji naukowych odpowiednio z podanych dziedzin.
Jedna osoba może łączyć kilka specjalizacji.
§6
WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW JAKIE WYKONAWCA MA OBOWIĄZEK DOSTARCZYĆ NA
POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.
Informacja o oświadczeniach i dokumentach jakie mają złożyć w celu potwierdzenia spełnienia
warunków udziału w postępowaniu:
1. Ofertę na formularzu, który stanowi Załącznik Nr 2 do SIWZ
2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22

ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik
Nr 3 do SIWZ.
3. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego na podstawie art. 24. Załącznik Nr 4 do SIWZ
4. Wykaz prac lub publikacji naukowych ekspertów biorących udział w przedsięwzięciu w
okresie ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia Załącznik

Nr 5 do SIWZ.
5. Imienny wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyły w wykonywaniu
zamówienia wraz z informacjami na temat wykształcenia, ich kwalifikacji
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zawodowych, doświadczenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu
wykonywanych przez nich czynności Załącznik Nr 6 do SIWZ.
6. Dokumenty potwierdzające zatrudnienie osób zdolnych do wykonywania zamówienia
lub deklaracja woli współpracy takich osób Załącznika Nr 7 do SIWZ.
7. Potwierdzenie wpłaty wadium.
§ 7.
INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ
PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW

1. W prowadzonym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
przekazywane są pisemnie, faksem na numer: Tel. 085 718-14-17, fax 086 476-48-11 wew. 40.
2. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści SIWZ będzie zamieszczana na stronie internetowej
Zamawiającego www.npn.pl.
3. Zamawiającego obowiązuje pięciodniowy tydzień pracy obejmujący pięć kolejnych dni od
poniedziałku do piątku, w których czas pracy Zamawiającego rozpoczyna się o godz. 7:30,
a kończy o godz. 15:30. W związku z tym z treścią wszelkich pism, które wpływają do
Zamawiającego po godz. 15:30, może on zapoznać się dopiero o godz. 7:30 następnego dnia
pracy.
4. Do kontaktu z Wykonawcą uprawniona jest:
- Pani Iwona Laskowska, tel. 086 476-48-11, iwona.laskowska@npn.pl, od poniedziałku do
piątku w godzinach 8.00 –15:00.
5. Wszelką korespondencję dotyczącą prowadzonego postępowania należy kierować na adres
Zamawiającego: Narwiański Park Narodowy, Kurowo 10,18-204 Kobylin Borzymy, Tel./fax
085 718-14-17, 086 476-48-11
§8
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

1. Przed upływem terminu składania ofert Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia
wadium w wysokości 700zł (siedemset złotych).
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu – przelewem na nieoprocentowane konto NBP 78 1010 1049 0003 1613 9120
0000. Na przelewie należy umieścić informację: Wadium w postępowaniu : Monitoring
przyrodniczy na torfowisku Rynki w NPN
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości /Dz.
U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm./.
§9
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TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
§ 10
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT
1. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, wg wzoru formularza oferty stanowiącej
Załącznik Nr 2 do SIWZ wraz z wymaganymi załącznikami potwierdzającymi spełnienie przez
Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający nie dopuszcza możliwości
składania ofert w formie elektronicznej.
2. Strony oferty powinny być ponumerowane i zabezpieczone przed zdekompletowaniem (np. szycie,
zbindowanie).
3. Wszystkie korekty i poprawki w treści oferty dopuszczone są tylko przez skreślenie błędnego
zapisu i czytelne wpisanie poprawnego oraz parafowanie go przez oferenta.
4. Żądane w SIWZ od oferentów dokumenty powinny być podpisane przez osoby uprawnione do
występowania w jego imieniu.
5. Wszystkie dołączone kserokopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność
z oryginałem przez oferenta.
6. Oferta powinna być złożona w dwóch kopertach (jedna wewnątrz drugiej).
Koperta zewnętrzna nie może zawierać oznaczenia oferenta i powinna być zatytułowana:
OFERTA NA

„MONITORING PRZYRODNICZY NA TORFOWISKU RYNKI W NPN W LATACH 2010-2012”
Nie otwierać przed dniem 27.04.2010 godz. 10.00
Koperta wewnętrzna powinna zawierać dane oferenta.
Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania. Każdy oferent może złożyć
tylko jedną ofertę.
§ 11
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1. Oferty należy złożyć w sekretariacie Zamawiającego 18-204 Kobylin Borzymy, Kurowo 10 lub za
pośrednictwem poczty/przesyłki kurierskiej na wskazany powyżej adres do godziny 9.45 dnia
27.04.2010r
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.04.2010 o godzinie 10.00 w siedzibie Zamawiającego.
§ 12
OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
Cenę stanowi wartość brutto wyrażona w złotych polskich i będzie ona obejmować wykonanie usługi
będącej przedmiotem zamówienia na warunkach określonych w opisie przedmiotu zamówienia
i wzorze umowy. Rozliczenia będą prowadzone w walucie polskiej.
§ 13
KRYTERIA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
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Jedynym kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest cena brutto za wykonanie zadania.
Wykonawca, który zaoferuje najniższą cenę za wykonanie zamówienia otrzyma 100pkt, natomiast
pozostali Wykonawcy odpowiedni mniej punktów wg wzoru:
Ilość pkt. Oferty ocenianej =

Cena najniższa
------------------------------Cena oferty ocenianej

x

100pkt

1. Najkorzystniejsza spośród złożonych, ważnych i niepodlegających odrzuceniu ofert będzie ta,
której przyznana zostanie najwyższa ilość punktów.
2. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający pisemnie zawiadomi wszystkich
uczestników postępowania i informację tę zmieści w miejscu publicznie dostępnym oraz na
swojej stronie internetowej www.npn.pl.
§ 14
ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1)
Wykonawca zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania
umowy w wysokości 2 % ceny ofertowej podanej w ofercie w jednej lub w kilku
następujących formach:
a) w pieniądzu – przelewem na nieoprocentowane konto: NBP 78 1010 1049 0003 1613
9120 0000
b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy
oszczędnościowokredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem
pieniężnym,
c) w gwarancjach bankowych,
d) w gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
2) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formach wymienionych w pkt. b) ÷ e)
należy złożyć w formie oryginału w Kasie NPN.
3) Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi w ciągu 30 dni po
ostatecznym odbiorze, o ile nie wystąpią przyczyny uzasadniające odmowę zwrotu.
§ 15
ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ
UMOWY

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy zawarte są
w Załączniku Nr 8 do SIWZ – projekt umowy.
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§ 16
ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcy przysługują środki ochrony
prawnej określone w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

Załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik Nr 1 Zakres i wytyczne do monitoringu przyrodniczego torfowiska Rynki
Załącznik Nr 2 Formularz Ofertowy
Załącznik Nr 3 Oświadczenie w trybie art. 22
Załącznik Nr 4 Oświadczenie art. 24
Załącznik Nr 5 Wykaz prac lub publikacji naukowych ekspertów biorących udział w przedsięwzięciu
w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia
Załącznik Nr 6. Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia.
Załącznik Nr 7 Deklaracja woli współpracy.
Załącznik Nr 8 Projekt Umowy.
Załącznik Nr 9 Informacje o posiadanych materiałach pomocnych w realizacji zadania oraz

podstawowe informacje na temat torfowiska Rynki.
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