
Gorzów Wlkp.: Wykonanie projektu planu zadań ochronnych
dla obszaru Natura 2000 Otyń PLH080040 w ramach

realizacji zadania pod nazwą Zapewnienie właściwego stanu
ochrony obszarów cennych przyrodniczo.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Jagiellończyka

8, 66-400 Gorzów Wlkp., woj. lubuskie, tel. 95 7115 338, faks 95 7115 524.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.gorzow.rdos.gov.pl

Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu

zakupów: www.gorzow.rdos.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie projektu planu zadań ochronnych dla

obszaru Natura 2000 Otyń PLH080040 w ramach realizacji zadania pod nazwą Zapewnienie właściwego stanu

ochrony obszarów cennych przyrodniczo..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest:

wykonanie projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Otyń PLH080040 w ramach realizacji

zadania pod nazwą Zapewnienie właściwego stanu ochrony obszarów cennych przyrodniczo..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.71.20.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 8.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium..

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
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SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa

nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający żąda wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, również

wykonywanych głównych usług, porównywanych z przedmiotem zamówienia, tj.: minimum jednego

zamówienia polegającego na wykonaniu projektu planu ochrony lub planu zadań ochronnych obszaru

chronionego (tj. rezerwatu przyrody, parku krajobrazowego, parku narodowego lub obszaru Natura 2000),

którego wartość wynosiła nie mniej niż 20 000 zł brutto, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich

wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz z

załączeniem dowodów czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Kwalifikacje te powinny zostać

udokumentowane złożeniem informacji na druku zgodnie z załącznikiem nr 5 SIWZ.

III.3.3) Potencjał techniczny

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający żąda wykazu osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z

informacjami dotyczącymi ich wykształcenia i doświadczenia w wymaganym zakresie, niezbędnych do

wykonania zamówienia oraz zakresu wykonywanych przez nich czynności w ramach realizacji zamówienia

wraz z informacją o podstawie do dysponowania daną osobą. Wykonawca udokumentuje złożeniem

informacji, na druku zgodnie z załącznikiem nr 6 SIWZ wykaz osób, które będą uczestniczyć w

wykonywaniu przedmiotowego zamówienia. W skład zespołu autorskiego muszą wchodzić przynajmniej 3

osoby, w tym: 1 jedna osoba z poświadczonym wyższym wykształceniem przyrodniczym, legitymująca

się: - doświadczeniem w zakresie kierowania zespołem autorskim sporządzającym plan ochrony lub plan

zadań ochronnych obszaru chronionego (tj. rezerwatu przyrody, parku krajobrazowego, parku narodowego

lub obszaru Natura 2000) - minimum dwa projekty planu; Kwalifikacje te powinny zostać

udokumentowane złożeniem informacji na druku zgodnie z załącznikiem nr 6 SIWZ. 2 jedna osoba z

poświadczonym wyższym wykształceniem przyrodniczym, legitymująca się: - doświadczeniem w realizacji

minimum jednego projektu planu ochrony lub planu zadań ochronnych dla obszaru chronionego tj.

rezerwatu przyrody, parku narodowego lub obszaru Natura 2000, w którym przedmiotem ochrony były

nietoperze. Kwalifikacje te powinny zostać udokumentowane złożeniem informacji na druku zgodnie z

załącznikiem nr 6 SIWZ. 3 osoba posiadająca doświadczenie w zakresie tworzenia systemów informacji

przestrzennej (GIS) na potrzeby planów ochrony lub planów zadań ochronnych obszarów chronionych (tj.

rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych, parków narodowych lub obszarów Natura 2000), planów

urządzania lasów, studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin lub
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miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Kwalifikacje te powinny zostać udokumentowane

złożeniem informacji o autorstwie minimum jednego z ww. opracowań, na druku zgodnie z załącznikiem nr

6 SIWZ. Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu,

potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych

podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim 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.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY

W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ

NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22

ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy

przedłożyć:

wykaz  wykonanych,  a  w  przypadku  świadczeń  okresowych  lub  ciągłych  również  wykonywanych,

głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert

albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli  okres prowadzenia działalności

jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów,

na rzecz  których  dostawy lub  usługi  zostały  wykonane,  oraz  załączeniem  dowodów,  czy  zostały

wykonane lub są wykonywane należycie;

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych

za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na

temat  ich  kwalifikacji  zawodowych,  doświadczenia  i  wykształcenia  niezbędnych  do  wykonania

zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do

dysponowania tymi osobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,

należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny  odpis  z  właściwego  rejestru  lub  z  centralnej  ewidencji  i  informacji  o  działalności

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania

braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż

6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
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udzielenie zamówienia albo składania ofert;

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie

zalega z  opłacaniem  podatków,  lub  zaświadczenie,  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

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego

Ubezpieczenia  Społecznego  potwierdzające,  że  wykonawca  nie  zalega  z  opłacaniem  składek  na

ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, 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

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8

ustawy,  wystawioną nie wcześniej  niż  6  miesięcy przed  upływem terminu składania wniosków o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9

ustawy,  wystawioną nie wcześniej  niż  6  miesięcy przed  upływem terminu składania wniosków o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11

ustawy,  wystawioną nie wcześniej  niż  6  miesięcy przed  upływem terminu składania wniosków o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

wykonawca  powołujący  się  przy  wykazywaniu  spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu  na

zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także

dokumenty dotyczące tego podmiotu  w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt

III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania

potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy

przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie

zamówienia albo składania ofert;

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że
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uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub

wstrzymanie  w  całości  wykonania  decyzji  właściwego organu  -  wystawiony  nie  wcześniej  niż  3

miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o

udzielenie zamówienia albo składania ofert;

nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie -  wystawiony nie wcześniej niż 6

miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o

udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

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 -

wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie

do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

zaświadczenie  właściwego  organu  sądowego  lub  administracyjnego  miejsca  zamieszkania  albo

zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11

ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego

2007  r.  o  ochronie  konkurencji  i  konsumentów  albo  informacji  o  tym,  że  nie  należy  do  grupy

kapitałowej;

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 inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 96

2. termin wykonania zamówienia - 4

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1)  Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków

zamówienia: www.gorzow.rdos.gov.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: www.gorzow.rdos.gov.pl.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.04.2015

godzina 08:30, miejsce: siedziba Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim, ul.

Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp., budynek Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, piętro XIV..
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IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii

Europejskiej: .

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi

środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym

Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
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