
 

 
 
 
 
 

 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego    PP/2013/10/02 

Zamawiający: Towarzystwo Przyrodnicze ALAUDA; ul. Hallera 35 lok.2; (adres  

korespondencyjny:   Biuro Projektu TP Alauda  ul. św. Katarzyny 5/3, 87-100 Toruń) 

Dotyczy: Przetargu na wykonanie usług polegających na usuwaniu roślinności 
szuwarowych i zarośli wierzbowych w ramach projektu POIŚ.05.01.00-00-
362/12  

 
Przypominamy o konieczności śledzenia strony internetowej Zamawiającego w celu 
zapoznawania się z aktualnymi informacjami: http://alauda.org.pl/  

 

Wyjaśnienia zamawiającego  

(odpowiedzi na pytania oferentów)  

II. Przetarg nieoczony 

 
Pytanie 1 
co dokładnie mamy oznacza monitoring ornitologiczny (zatrudnienie specjalisty, badanie itp.); 
 
Odpowiedź 
Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w okresie prowadzenia prac należy prowadzić monitoring 
ornitologiczny ukierunkowany na weryfikację wpływu prowadzonych prac na wykorzystywanie 
terenu rezerwatu, jako noclegowiska przez żurawie. Monitoring należy prowadzić jedynie w ww. 
zakresie.  Monitoring powinna prowadzić osoba posiadająca odpowiednie doświadczenie z zakresu 
monitoringu i inwentaryzacji ornitologicznych 
 
Pytanie 2 
Co dokładnie oznacza nadzór przyrodniczy? 
 
Odpowiedź 
W ramach nadzoru przyrodniczego kontrolować należy temperaturę wody, koncentrację soli 
(przewodnictwo elektrolityczne) oraz koncentrację tlenu w wodzie w zbiornikach, na których 
realizowane będą działania.   
 
Pytanie 3 
 Czy ZUS, US i KRK - są potrzebne oświadczenia czy zaświadczenia (jeżeli to drugie to posiadamy ZUS  i 
US posiadamy z VII 2013, KRK zV 2013) 
Odpowiedź 
Wykonawca jest zobowiązany do złożenia  dokumentów określonych w SIWZ w Pkt. VII.2.9 .  
 

http://alauda.org.pl/


 

 
 
 
 
 

Pytanie 4 
listy referencyjne - jw. 
Odpowiedź 
Pytanie nieprecyzyjne- wezwano do doprecyzowania 
 
Pytanie 5 
 W jaki sposób będą odbywały się płatności, ponieważ formularz ofertowy dotyczy całego zlecenia 
(na jakie części będą dzielone płatności) 
Odpowiedź 
Zgodnie z SIWZ płatność zostanie wykonana po zakończeniu kolejnych etapów realizacji każdej z 
części przetargu. Etapy wyznaczone zostały terminami wykonania. Dla części realizowanych w 
kolejnych dwóch latach (2013 i 2014)  płatności podzielone zostaną wg zakresu prac - po 50% za 
każdy etap. 
 
 
Pytanie 6 
jakie były ceny 1-go  i 2-go oferenta podczas I-o przetargu jw. 
 
Odpowiedź 
Ceny prawidłowych ofert złożonych w przetargu zostały opublikowane na stronie Zamawiającego  
informacją z dnia 30.09.2013.  
 
Część I 
180 000,00 (oferta wybrana- wykonawca odstąpił od podpisania umowy) 
183 600,00 (wykonawca wezwany do uzupełnień wycofał się z przetargu ) 
Część II 
41 040,00  (wykonawca wezwany do uzupełnień wycofał się z przetargu ) 
95 000,00 (oferta wybrana- wykonawca odstąpił od podpisania umowy) 
97 200,00  
Część III 
21 600,00 (wykonawca wezwany do uzupełnień wycofał się z przetargu ) 
18 000,00 (oferta wybrana- wykonawca odstąpił od podpisania umowy) 
 
Z uwagi na powyższe Zamawiający sugeruje, by przy przygotowaniu oferty nie opierać się na 
kalkulacjach z poprzedniego przetargu a na rzetelnej analizie warunków opisanych w dokumentacji i  
szczególnie trudnych warunków terenowych. Teren prac jest terenem podmokłym i to oferent 
powinien na podstawie swojego doświadczenia  i  sugerowanej wizyty w terenie określić stopień 
skomplikowania zadania i dopiero na tej podstawie wyliczyć niezbędne koszty. Mapy sytuacyjne oraz 
dogi dojazdowe znajdują się w dokumentacji. 

 

 

Zatwierdził 18.10.2013 

 


