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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:130158-2011:TEXT:PL:HTML

PL-Kobylin-Borzymy: Usługi planowania strategii zarządzania zasobami naturalnymi lub ich ochrony
2011/S 79-130158
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Usługi
SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA
I.1)
NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE
Narwiański Park Narodowy
Kurowo 10, Kobylin Borzymy
Kontaktowy: Siedziba Narwiańskiego Parku Narodowego, Kurowo 10, 18-204 Kobylin Borzymy, woj. podlaskie
Do wiadomości: Iwona Laskowska
18-204 Kurowo
POLSKA
Tel. +48 864764811
E-mail: npn@npn.pl
Faks +48 864764811
Adresy internetowe
Ogólny adres instytucji zamawiającej http://www.npn.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
Podmiot prawa publicznego
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
Opracowanie Planu ochrony dla: obszarów Natura 2000 Bagienna Dolina Narwi (PLB 200001 i PLH 200002)
oraz Narwiańskiego Parku Narodowego.

II.1.2)

Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 16
Główne miejsce świadczenia usług Narwiański Park Narodowy.
Kod NUTS PL344

II.1.3)

Ogłoszenie dotyczy
Zamówienia publicznego

II.1.4)

Informacje na temat umowy ramowej
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II.1.5)

Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów)
Opracowanie projektów Planu ochrony dla Narwiańskiego Parku Narodowego i obszaru Natura 2000 PLH
200002 Narwiańskie Bagna oraz opracowanie projektu Planu ochrona dla obszaru Natura 2000 PLB 200001
Bagienna Dolina Narwi.

II.1.6)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
90712400

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
1. Opracowanie projektów Planu ochrony dla Narwiańskiego Parku Narodowego i obszaru Natura 2000 PLH
200002 Narwiańskie Bagna
2. Opracowanie projektu Planu ochrona dla obszaru Natura 2000 PLB 200001 Bagienna Dolina Narwi.

II.2.2)

Opcje
Nie

II.3)

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI
Rozpoczęcie 20.6.2011. Zakończenie 31.1.2014
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SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1)
WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
III.1.1)

Wymagane wadia i gwarancje
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 30 000 PLN na zasadach określonych w art. 45 ust. 6
ustawy z dnia 29.1.2004 Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm./
2. Wadium w pieniądzu nie będzie przyjmowane w kasie Narwiańskiego Parku Narodowego.

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: W celu wykazania spełnienia
przez wykonawcę warunków o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z
2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm./ i brak podstaw wykluczenia z postępowania w okolicznościach o których
mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm./.
1. Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych /Dz.
U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm./
2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień
publicznych /Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm./
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3. Aktualny odpis 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 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,
4. Aktualne zaświadczenie 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 wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
5. Aktualne zaświadczenie 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 całości wykonania decyzji właściwego
organu wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
6. Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt. 4 – 8 Ustawy
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
7. Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt. 9 Ustawy
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
8. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów o których mowa w pkt. 2-7. Wykonawca składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w
którym 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,
Ponadto składa 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 prawo
zamówień publicznych. Dokument powyższy powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem składania ofert,
Dokumenty, o których mowa w pkt. 8 a) i c) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt. 8 b) powinien być wystawiony nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo składania ofert. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punktach
8 a)-c), zastępuje się 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
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Wykonawca posiada środki
finansowe w wysokości minimum 200 000 PLN na rachunku w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowokredytowej lub posiada zdolność kredytową Wykonawcy na kwotę minimum 200 000 złotych oraz posiada
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia na kwotę 500 000 PLN.
W celu potwierdzenia spełnienia wymogów posiadania zdolności ekonomicznej i finansowej do wykonania
zamówienia Wykonawca przedstawi: informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej,
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w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub
zdolność kredytową Wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert oraz 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.
III.2.3)

Zdolność techniczna
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Warunek zostanie uznany przez Zamawiającego jeżeli Wykonawca należycie wykonał w okresie ostatnich 3 lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co
najmniej 1 plan ochrony krajowych form ochrony przyrody, to jest:
— 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, ustanowionych w oparciu o ich
ustawodawstwo.
Zamawiający uzna za spełniony warunek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia jeżeli będzie dysponował co najmniej 13 osobami o kwalifikacjach
wymienionych poniżej:
a) koordynator projektów planu ochrony, z wykształceniem wyższym, posiadający doświadczenie w zakresie
kierowania pracami nad sporządzeniem planów ochrony lub planów zadań ochronnych dla obszaru Natura
2000, rezerwatu przyrody, parku narodowego lub parku krajobrazowego, inwentaryzacji przyrodniczej siedlisk i
gatunków Natura 2000, monitoringu siedlisk i gatunków Natura 2000;
b) specjalistów z następujących dziedzin:
— hydrologia minimum 1 specjalista z wykształceniem wyższym, który jest autorem lub współautorem minimum
3 publikacji recenzowanych z zakresu swojej dziedziny; geologia, geomorfologia minimum 1 specjalista z
wykształceniem wyższym w dziedzinie nauk przyrodniczych, który jest autorem lub współautorem minimum 3
publikacji recenzowanych z zakresu swojej dziedziny; gleboznawstwo minimum 1 specjalista z wykształceniem
wyższym w dziedzinie nauk przyrodniczych, który jest autorem lub współautorem minimum 3 publikacji
recenzowanych z zakresu gleb hydrogenicznych fitosocjologia: minimum 1 specjalista z wykształceniem
wyższym w dziedzinie nauk przyrodniczych, który posiada doświadczenie w zakresie:
— inwentaryzacji terenowej zbiorowisk roślinnych ekosystemów bagiennych,
— jest autorem lub współautorem minimum 3 publikacji recenzowanych z zakresu zbiorowisk roślinnych
ekosystemów bagiennych lub uczestniczył w minimum 2 pracach polegających na inwentaryzacji przyrodniczej
lub monitoringu przyrodniczym zbiorowisk roślinnych ekosystemów bagiennych; minimum 1 specjalista z
wykształceniem wyższym w dziedzinie nauk przyrodniczych, który posiada doświadczenie w zakresie:
— inwentaryzacji terenowej zbiorowisk roślinnych ekosystemów wodnych,
— jest autorem lub współautorem minimum 3 publikacji recenzowanych z zakresu zbiorowisk roślinnych
ekosystemów wodnych lub uczestniczył w minimum 2 pracach polegających na inwentaryzacji przyrodniczej
lub monitoringu przyrodniczym zbiorowisk roślinnych ekosystemów wodnych; ekologia kręgowców: minimum
1 specjalista o specjalności ornitologia z wykształceniem wyższym w dziedzinie nauk przyrodniczych, który
posiada doświadczenie w zakresie:
— inwentaryzacji terenowej ornitofauny,
— jest autorem lub współautorem minimum 3 publikacji recenzowanych z zakresu ornitologii lub uczestniczył
w minimum 2 pracach polegających na inwentaryzacji przyrodniczej lub monitoringu przyrodniczym z zakresu
ornitologii. minimum 1 specjalista o specjalności ichtiologia, z wykształceniem wyższym w dziedzinie nauk
przyrodniczych, który posiada doświadczenie w zakresie:
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— inwentaryzacji terenowej ichtiofauny,
— jest autorem lub współautorem minimum 3 publikacji recenzowanych z zakresu ichtiologii lub uczestniczył w
minimum 2 pracach polegających na inwentaryzacji przyrodniczej lub monitoringu przyrodniczym ichtiofauny.
minimum 1 specjalista o specjalności teriologia z wykształceniem wyższym w dziedzinie nauk przyrodniczych,
który posiada doświadczenie w zakresie:
— inwentaryzacji terenowej ssaków,
— jest autorem lub współautorem minimum 3 publikacji recenzowanych z zakresu teriologii lub uczestniczył
w minimum 2 pracach polegających na inwentaryzacji przyrodniczej lub monitoringu przyrodniczym ssaków.
ekologia bezkręgowców minimum 1 specjalista z wykształceniem wyższym w dziedzinie nauk przyrodniczych
specjalizujący się w bezkręgowcach wodnych, który posiada doświadczenie w zakresie:
— inwentaryzacji terenowej bezkręgowców wodnych,
— jest autorem lub współautorem minimum 3 publikacji recenzowanych na temat bezkręgowców wodnych lub
uczestniczył w minimum 2 pracach polegających na inwentaryzacji przyrodniczej lub monitoringu przyrodniczym
bezkręgowców wodnych. minimum 1 specjalista z wykształceniem wyższym w dziedzinie nauk przyrodniczych
specjalizujący się w bezkręgowcach lądowych, który posiada doświadczenie w zakresie:
— inwentaryzacji terenowej bezkręgowców lądowych,
— jest autorem lub współautorem minimum 3 publikacji recenzowanych na temat bezkręgowców lądowych lub
uczestniczył w minimum 2 pracach polegających na inwentaryzacji przyrodniczej lub monitoringu przyrodniczym
bezkręgowców lądowych. architektura krajobrazu lub pokrewne minimum 1 specjalista ds. ochrony krajobrazu, z
wykształceniem wyższym w dziedzinie nauk przyrodniczych, który jest autorem lub współautorem przynajmniej
3 publikacji recenzowanych z zakresu swojej dziedziny; systemy informacji przestrzennej (GIS) specjalista ds.
systemów informacji przestrzennej (GIS), który posiada doświadczenie w zakresie gromadzenia, przetwarzania
i wizualizacji przestrzennej, wdrażania systemów GIS i sporządzania map oraz który jest autorem lub
współautorem minimum 2 opracowań z zakresu wdrażania GIS na obszarach chronionych.
W celu potwierdzenia spełnienia wymogów posiadania zdolności technicznej zamawiający przedstawi:
a) Wykaz wykonanych planów 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 - wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem przedmiotu, dat wykonania i
odbiorców oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że zadania te zostały lub są wykonywane należycie.
Dokumentem potwierdzającym należyte wykonanie zadania może być: protokół odbioru prac, referencje
wystawione przez odbiorcę prac złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
b) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
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 ppkt6), 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.
III.2.4)

Zamówienia zastrzeżone
Nie
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III.3)

SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI

III.3.1)

Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu
Nie

III.3.2)

Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za
wykonanie usługi
Tak

6/7

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
NPN-UE-PO-271-3/2011

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
7.6.2011 - 09:45

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: 7.6.2011 - 10:00
Miejsce
Siedziba Narwiańskiego Parku Narodowego, Kurowo 10, gm. Kobylin Borzymy.
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
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Tak
odniesienie do projektów i/lub programów: Odniesienie do projektów i/lub programów: „Opracowanie Planu
ochrony dla: obszarów Natura 2000 Bagienna Dolina Narwi (PLB 200001 i PLH 200002) oraz Narwiańskiego
Parku Narodowego” realizowane w ramach umowy z 25.1.2011 r Nr POIS.05.03.00-00-279/10-00
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program
Operacyjny 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
Urząd Zamówień Publicznych

VI.4.2)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Zgonie z Działem VI ustawy Prawo zamówień
publicznych.

VI.4.3)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

VI.5)

DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:
19.4.2011
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