
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.gorzow.rdos.gov.pl BIP - zamówienia publiczne

Gorzów Wlkp.: Monitoring stanu ochrony oraz uzupełn ienie stanu wiedzy

dotycz ącej awifauny na obszarach Natura 2000 Dolina Dolnej  Noteci

PLB080002 i Pojezierze Sławskie PLB300011

Numer ogłoszenia: 37846 - 2016; data zamieszczenia:  19.02.2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego

zawarcia umowy ramowej

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

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 zamawiaj ącego:  www.gorzow.rdos.gov.pl BIP-zamówienia publiczne

Adres strony internetowej, pod którym dost ępne s ą informacje dotycz ące dynamicznego systemu

zakupów:  www.gorzow.rdos.gov.pl BIP-zamówienia publiczne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Monitoring stanu ochrony oraz uzupełnienie stanu

wiedzy dotyczącej awifauny na obszarach Natura 2000 Dolina Dolnej Noteci PLB080002 i Pojezierze Sławskie

PLB300011.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  usługi.

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

Monitoring stanu ochrony oraz uzupełnienie stanu wiedzy dotyczącej awifauny na obszarach Natura 2000 Dolina

Dolnej Noteci PLB080002 i Pojezierze Sławskie PLB300011. W skład przedmiotu zamówienia wchodzą:

Podzadanie 1) Wykonanie usługi polegającej na uzupełnieniu stanu wiedzy o przedmiotach ochrony obszaru

Natura 2000 Dolina Dolnej Noteci PLB080002 i uwarunkowaniach ich ochrony, na podstawie realizacji zadania o

nr D1, ustalonego zarządzeniem z dnia 14 stycznia 2014 r. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w

Gorzowie Wielkopolskim w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina

Dolnej Noteci PLB080002 (Dz. U. Woj. Lubuskiego z dn. 21.01.2014 r., poz. 188). Podzadanie 2) Wykonanie

usługi polegającej na uzupełnieniu stanu wiedzy o przedmiotach ochrony i uwarunkowaniach ich ochrony w
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obszarze Natura 2000 Dolina Dolnej Noteci PLB080002, w zakresie realizacji zadania ochronnego o nr D2

ustalonego w zarządzeniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia

14.01.2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej Noteci

PLB080002 (Dz. U. Woj. Lubuskiego z dn. 21.01.2014 r., poz. 188). Podzadanie 3) Wykonanie usługi

polegającej na przeprowadzeniu monitoringu stanu ochrony gatunków ptaków w obszarze Natura 2000 Dolina

Dolnej Noteci PLB080002, na podstawie realizacji zadania o nr C1, ustalonego zarządzeniem z dnia 14 stycznia

2014 r. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim w sprawie ustanowienia planu

zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej Noteci PLB080002 (Dz. U. Woj. Lubuskiego z dn.

21.01.2014 r., poz. 188). Podzadanie 4) Wykonanie usługi, której przedmiotem jest: Kontrola terenowa

potencjalnych siedlisk występowania kani rudej Milvus milvus w celu określenia rewirów lęgowych oraz

ewentualnego odnalezienia gniazd z zakresu realizacji zadanie zgodnie z zarządzeniem z dnia 14.01.2014 r.

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w

Gorzowie Wielkopolskim w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Pojezierze

Sławskie PLB300011 (Dz. U. Woj. Lubuskiego z dnia 24.01.2014 r., poz.201). Szczegółowy opis przedmiotu

zamówienia określono w załączniku nr 1 do SIWZ..

II.1.5)

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówie ń uzupełniaj ących

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 90.72.17.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty cz ęściowej:  nie.

II.1.8) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty wariantowej:  nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 30.09.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

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

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści, je żeli przepisy prawa

nakładaj ą obowi ązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.3.2) Wiedza i do świadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Wykonawcy, którzy wykonali w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a
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jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 zamówienia, którego

wartość wynosiła nie mniej niż 20.000,00 zł brutto polegającego na wykonaniu co najmniej: 1. dla

podzadania 1) 1 inwentaryzacji lub 1 oceny stanu ochrony gatunków ptaków będących przedmiotem

ochrony w obszarze specjalnej ochrony ptaków Natura 2000; 2. dla podzadania 2) 1 inwentaryzacji lub

1 oceny stanu ochrony gatunków ptaków będących przedmiotem ochrony w obszarze specjalnej

ochrony ptaków Natura 2000; 3. dla podzadania 3) 1 inwentaryzacji lub 1 oceny stanu ochrony

gatunków ptaków będących przedmiotem ochrony w obszarze specjalnej ochrony ptaków Natura

2000; 4. dla podzadania 4) 1 inwentaryzacji lub 1 oceny stanu ochrony gatunków ptaków szponiastych

będących przedmiotem ochrony w obszarze specjalnej ochrony ptaków Natura 2000; Kwalifikacje

powinny te powinny zostać udokumentowane złożeniem informacji na druku zgodnie z załącznikiem nr

6 SIWZ wraz z załączeniem dowodów czy zostały należycie wykonane lub są wykonywane należycie.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia dla poszczególnych części, tj.: 1. dla

podzadania 1) osoba posiadająca wykształcenie wyższe przyrodnicze lub pokrewne oraz

doświadczenie polegające na wykonaniu co najmniej 1 badania gatunków ptaków będących

przedmiotem ochrony w obszarze specjalnej ochrony ptaków Natura 2000; 2. dla podzadania 2) osoba

posiadająca wykształcenie wyższe przyrodnicze lub pokrewne oraz doświadczenie polegające na

wykonaniu co najmniej 1 badania gatunków ptaków będących przedmiotem ochrony w obszarze

specjalnej ochrony ptaków Natura 2000; 3. dla podzadania 3) osoba posiadająca wykształcenie

wyższe przyrodnicze lub pokrewne oraz doświadczenie polegające na wykonaniu co najmniej 1

badania gatunków ptaków będących przedmiotem ochrony w obszarze specjalnej ochrony ptaków

Natura 2000; 4. dla podzadania 4) osoba posiadająca wykształcenie wyższe przyrodnicze lub

pokrewne oraz doświadczenie polegające na wykonaniu co najmniej 1 badania gatunków ptaków

szponiastych będących przedmiotem ochrony w obszarze specjalnej ochrony ptaków Natura 2000.

Zamawiający żąda wykazu osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

wraz z informacjami dotyczącymi ich wykształcenia i doświadczenia w wymaganym zakresie,

niezbędnych do wykonania zamówienia oraz okresu wykonywanych przez nich czynności w ramach

realizacji zamówienia wraz z informacja o podstawie do dysponowania dana osobą. Wykonawca

udokumentuje złożeniem informacji na druku zgodnie z załącznikiem nr 7 SIWZ wykaz osób, które

będą uczestniczyć w wykonywaniu przedmiotowego zamówienia. 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 lub ekonomicznych innych

podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej

sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie
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realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych

podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą 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 wyko nawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1

ustawy, oprócz o świadczenia o spełnianiu warunków udziału w post ępowaniu nale ży przedło żyć:

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 wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale ży

przedło żyć:

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  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
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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 siedzib ę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypos politej Polskiej,

przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma  siedzib ę lub miejsce zamieszkania potwierdzaj ący,

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

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)
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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 dotycz ące przynale żności 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 przekazania dzieła Zamawiającemu - 4

IV.2.2)

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost ępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.gorzow.rdos.gov.pl BIP - zamówienia publiczne

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo żna uzyska ć pod adresem:  www.gorzow.rdos.gov.pl -BIP

- zamówienia publiczne.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  29.02.2016

godzina 09:30, miejsce: Ofertę należy złożyć lub przesłać do siedziby Zamawiającego: Regionalna Dyrekcja

Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Jagiellończyka 8, 66 - 400 Gorzów Wlkp..

IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa żnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków pochodz ących z bud żetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj ących zwrotowi

środków z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Woln ym

Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone na sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/?ogloszenie=show&pozycja=37846&rok...

6 z 7 2016-02-19 13:31



http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/?ogloszenie=show&pozycja=37846&rok...

7 z 7 2016-02-19 13:31


