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Świebodzin: wykonanie urządzeń ochrony torfowisk na torfowisku
Reptowo
Numer ogłoszenia: 92183 - 2009; data zamieszczenia: 12.06.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Klub Przyrodników , ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin, woj. lubuskie, tel. 068
3828236, faks 068 3828236.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.kp.org.pl
Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego
systemu zakupów: nie dotyczy
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: stowarzyszenie.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: wykonanie urządzeń ochrony torfowisk na
torfowisku Reptowo.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu 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..
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.00.00.00-7.
II.1.5) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty częściowej: nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.11.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
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FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: nie dotyczy
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków: 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 ostroŜności 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 Ŝadnej z przyczyn wymienionych w art. 24
ustawy o zamówieniach publicznych - weryfikowane na podstawie oświadczenia oferenta..
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykaz robót budowlanych
wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie
zamówienia, a jeŜeli 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, Ŝe sytuacja ekonomiczna i finansowa oferenta zapewnia
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wykonanie zamówienia 4. Oświadczenie, Ŝe nie zachodzi Ŝadna a przesłanek wykluczenia z
postępowania, wymienionych w art. 24 ustawy o zamówieniach publicznych.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

1 - Cena - 80
2 - Okres gwarancji - 20
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.kp.org.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna uzyskać pod adresem: Klub Przyrodników, ul. 1
Maja 22, 66-200 Świebodzin.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.07.2009
godzina 08:30, miejsce: Klub Przyrodników, ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin.
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii
Europejskiej: Zadanie realizowane w ramach projektu finansowanego ze środków Fundacji EkoFundusz
oraz V Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko..
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