Klub Przyrodników
ul. 1 Maja 22, 66-200-Świebodzin
Konto: BZ WBK SA o/Świebodzin nr 571090 1593 0000 0000 5901 5348
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Świebodzin, 10 czerwca 2009 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
przetargu nieograniczonego na wykonanie urządzeń ochrony torfowisk
na torfowisku Reptowo

Dotyczy ogłoszenia nr 92183-2009; data zamieszczenia 12.06.2009 zamieszczonego w BZP
1) nazwa (firmę) oraz adres zamawiającego;

Klub Przyrodników, 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin
2) tryb udzielenia zamówienia;
Przetarg nieograniczony

3) opis przedmiotu zamówienia;

Przedmiotem zamówienia jest budowa 4 przepustów o średnicy 600 mm i długościach 8,0 m typu
PP-1 oraz 16 progów z bali dębowych i gliny o piętrzeniu do 1,0m, na obszarze Torfowiska
Reptowo stanowiącego obiekt przyrodniczy chroniony jako zespół przyrodniczo-krajobrazowy i
projektowany do ochrony jako obszar specjalnej ochrony siedlisk Natura 2000.
CPV 45240000-1 (budowa obiektów hydrotechnicznych).
Projekt budowlany jest załącznikiem do specyfikacji.

Ze względu na trudny teren oraz przyrodniczy i chroniony charakter obiektu torfowiska, wszelkie
roboty związane z budową progów muszą być wykonywane ręcznie. Również transport
materiałów w miejsca niedostępne musi odbywać się ręcznie bez możliwości wycinki drzew.
Użycie sprzętu budowlanego ciężkiego dopuszcza się tylko do wykonywania przepustów na
rowie E, F i B.
Wykonawca jest obowiązany udzielić gwarancji na funkcjonowanie wykonanych piętrzeń, przy
czym długość okresu tej gwarancji jest elementem oceny oferty. W okresie gwarancji wykonawca
jest obowiązany dokumentować wpływ piętrzeń na torfowisko przez zapewnienie prowadzenia

monitoringu poziomu wody w torfie nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu w conajmniej 12
wykonanych przez siebie otworach monitoringowych (piezometrach) o głębokości do 2,0 m.
Przy wykonaniu prac Wykonawca jest obowiązany stosować się do przepisów ochrony przyrody
oraz przepisów obowiązujących w lasach. Ze względu na wykonywanie prac w chronionych
siedliskach przyrodniczych i możliwość występowania gatunków chronioncyh, które należy
oszczędzić podczas wykonywania prac, Wykonawca jest obowiązany zapewnić przez cały okres
wykonywania prac nadzór przyrodniczy sprawowany przez osobę posiadającą umiejętność
rozpoznawania gatunków chronioncyh występujących na torfowiskach.
Zamówienie finansowane Fundację EkoFundusz jako zadanie 3.4 w projekcie „Czynna ochrona
najcenniejszych torfowisk w Polsce zachodniej i północnej” i stanowiące element projektu „Kontynuacja
ochrony wysokich torfowisk bałtyckich na Pomorzu” POIS.05.01.00-00-037/08 współfinansowanego ze
środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach V Priorytetu
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
4) termin wykonania zamówienia
15 listopada 2009
5) opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny ich spełnienia

1. Posiadanie doświadczenia w zakresie budowy urządzeń piętrzących dla ochrony przyrody
na torfowiskach – wykonane w okresie ostatnich 5 lat co najmniej dwie prace polegające
na budowie łącznie co najmniej 20 urządzeń piętrzących o charakterze podobnym do
zamawianych, zlokalizowanych w siedliskach przyrodniczych 7110 lub 91D0, w
rezerwatach przyrody lub projektowanych lub wyznaczonych obszarach Natura 2000; albo
w okolicznościach wymagających zachowania analogicznego poziomu ostrożności w
zakresie wymogów ochrony przyrody. Weryfikacja na podstawie wykazu takich prac,
który powinien być załączony do oferty.
2. Posiadanie potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia –
weryfikowane na podstawie oświadczenia oferenta. Oświadczenie powinno wskazywać
między innymi imię i nazwisko osoby która zapewni nadzór przyrodniczy, posiadającej
umiejętność rozpoznawania gatunków chronioncyh występujących na torfowiskach, wraz
z opisem jej kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, z którego wynika
potwierdzenie posiadania takiej umiejętności.
3. Sytuacja ekonomiczna i finansowa zapewniająca wykonanie zamówienia – weryfikowane
na podstawie oświadczenia oferenta.

4. Niepodleganie wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamówienia z żadnej z przyczyn
wymienionych w art. 24 ustawy o zamówieniach publicznych - weryfikowane na
podstawie oświadczenia oferenta.

6) wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia
warunków udziału w postępowaniu:

1. Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem
wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością
robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz
daty i miejsca wykonania.
Przez roboty odpowiadające rodzajem rozumie się budowę drewnianych lub ziemnych
progów lub ścianek piętrzących dla ochrony przyrody na torfowiskach. Podanie miejsca
wykonania powinno zawierać podanie lokalizacji geograficznej, wskazanie lokalizacji

względem form ochrony przyrody oraz podanie kodów typów siedlisk przyrodniczych, w
jakich były zlokalizowane lub dla ochrony których były budowane urządzenia.

2. Oświadczenie o posiadaniu potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania
zamówienia. Oświadczenie powinno w szczególności wskazywać imię i nazwisko osoby
która zapewni nadzór przyrodniczy, posiadającej umiejętność rozpoznawania gatunków
chronioncyh występujących na torfowiskach, wraz z opisem jej kwalifikacji zawodowych,
doświadczenia i wykształcenia, z którego wynika potwierdzenie posiadania takiej
umiejętności.
3. Oświadczenie, że sytuacja ekonomiczna i finansowa oferenta zapewnia wykonanie
zamówienia
4. Oświadczenie, że nie zachodzi żadna a przesłanek wykluczenia z postępowania,
wymienionych w art. 24 ustawy o zamówieniach publicznych
7) informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania
oświadczeń i dokumentów, z podaniem adresu poczty elektronicznej lub strony internetowej
zamawiającego, jeżeli zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną;

Adres korespondencyjny podany w nagłówku. Telefonicznie – Robert Stańko, tel 068 3828236,
Elektronicznie – kp@kp.org.pl, z tematem Przetarg Reptowo w polu Subject listu
elektronicznego
8) wymagania dotyczące wadium
Wadium nie stosuje się
9) termin związania oferta;
30 dni

10) opis sposobu przygotowywania ofert;
Oferta pisemna w zamkniętej kopercie z napisem Przetarg Reptowo. W ofercie należy podać
oferowaną cenę netto w złotych oraz proponowaną długość okresu gwarancji. W ofercie należy
zawrzeć klauzulę "zapoznałem się z warunkami terenowymi wykonania robót”. W ofercie należy
wskazać, jaką część zamówienia Oferent zamierza powierzyć podwykonawcom.
11) miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert;
Klub Przyrodników, 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin, do 3 lipca 2009 godzina 8:30.
Otwarcie ofert w w/w dniu i miejscu o godzinie 9:00.
12) opis sposobu obliczenia ceny;
Cena podana w ofercie

13) opis kryteriów, którymi zamawiajacy będzie sie kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem
znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert;
Kryteria oceny ofert i ich wagi:
 80% cena (najniższa cena)
 20% warunki gwarancji na wykonane urządzenia (najdłuższy okres gwarancji)

Ocena ofert pod względem poszczególnych kryteriów jest dokonywana w następujący sposób:
Ocena cząstkowa za cenę = (najniższa cena) / (cena oferty)
Ocena cząstkowa za gwarancję = (deklarowany okres gwarancji) / (najdłuższy okres
gwarancji)
Ocena oferty = suma mających zastosowanie ocen cząstkowych pomnożonych przez
wagi kryteriów.
14) informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego;
Nie ma
15) wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
Nie stosuje się
16) istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy

Płatność nastąpi po rozliczeniu wykonanego zadania z Fundacją EkoFundusz. Zamawiający
dołoży wszelki starań w celu jak najszybszego zrealizowania tego rozliczenia. Oprócz umowy
między Zamawiającym a Wykonawcą, regulującej wykonanie zadania i zapłatę za nie, będzie
zawarta umowa trójstronna między Zamawiającym, Zarządcą Terenu a Wykonawcą, na
podstawie której Zarządca terenu będzie miał prawo i obowiązek nadzorowania prac oraz
uczestniczenia w odbiorze wykonanych prac. VAT wg przepisów o bezzwrotnej pomocy
zagranicznej. Zamówienie finansowane Fundację EkoFundusz jako zadanie 3.4 w projekcie
„Czynna ochrona najcenniejszych torfowisk w Polsce zachodniej i północnej” i stanowiące
element projektu „Kontynuacja ochrony wysokich torfowisk bałtyckich na Pomorzu”
POIS.05.01.00-00-037/08 współfinansowanego ze środków pochodzących z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach V Priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko. W przypadku zwłoki w realizacji, odsetki ustawowe plus pokrycie strat
Zamawiającego i innych wykonawców, spowodowanych bezpośrednio i pośrednio zwłoką, z
uwzględnieniem konsekwencji opóźnień w rozliczaniu i finansowaniu etapów projektu ochrony
torfowisk bałtyckich.
Dopuszcza się zmianę postanowień zawartej umowy w następujących sytuacjach:
- jeżeli konieczność zmiany postanowień umowy wyniknie z przyczyn, które były niemożliwe do
przewidzenia w chwili jej zawierania, w szczególności w przypadku ujawnienia nieznanych
uwarunkowań wynikających z wymogów ochrony przyrody, lub
- jeżeli zmiana jest korzystna dla zamawiającego, a Wykonawca wyraża zgodę na zmianę;
17) pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postepowania
o udzielenie zamówienia.
Protest do zamawiającego
18) dopuszczalność ofert częściowych;
Nie
19) informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających,
Nie przewiduje się

20) dopuszczalność ofert wariantowych;

Nie
21) adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego, jeżeli zamawiający dopuszcza
porozumiewanie się drogą elektroniczną;
Wg informacji w nagłówku
22) Rozliczenia w walutach obcych
Nie przewiduje się
23) Aukcja elektroniczna
Nie przewiduje się
24) Zwrot kosztów udziału w postępowaniu
Nie przewiduje się

