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Ogłoszenie o przetargu na wykonanie monitoringu warunków 
mikroklimatycznych, hydrologicznych, hydrochemicznych oraz badań 
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Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego PP 2013/04/03 
 

1. Informacje o zamawiającym 
Towarzystwo Przyrodnicze ALAUDA, zwane w dalszej części „zamawiającym” z siedzibą w 
Toruniu, ul. Hallera 35, lok. 2  (adres  korespondencyjny: Biuro Projektu TP Alauda  ul. św. 
Katarzyny 5/3, 87-100 Toruń), REGON: 340884151, NIP: 879 265 08 92, KRS: 0000380495. 

2. Tryb udzielenia zamówienia 
Postępowanie prowadzonego w trybie przetargu wg art. 701-705 ustawy z dnia 23 kwietnia 
1964  r.  –  Kodeks  cywilny  (Dz.  U.  Nr  16,  poz.  93,  z  późn.  zm.)  zgodnie z  Wytycznymi 
Ministerstwa  Rozwoju  Regionalnego  w  zakresie  kwalifikowania  wydatków  w  ramach 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz Regulaminem  Zawierania Umów o 
wartości równej lub wyższej niż 14 000 euro. 

Zadanie realizowane w ramach projektu POIŚ.05.01.00-00-362/12 pn. „Ochrona ptaków w 
rezerwatach i na obszarze Natura 2000 w woj. kujawsko – pomorskim” współfinansowanego 
przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz ze środków Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

3. Miejsce, w którym dostępna będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia 
- Siedziba Zamawiającego pod adresem ul. św. Katarzyny 5/3, 87-100 Toruń (w dni robocze) 
- Strona internetowa:           http://alauda.org.pl 

4. Opis przedmiotu zamówienia  
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie monitoringu warunków mikroklimatycznych, 
hydrologicznych, hydrochemicznych oraz badań geologicznych, a także przygotowanie 
opracowania z wynikami monitoringu i ich opisem wraz z planem działań ochronnych (tj. 
propozycją budowy zastawek, budowy urządzeń nawadniających, odtwarzania lub zasypania 
rowów melioracyjnych itp.) służących poprawie warunków wodnych rezerwatu Bagno 
Głusza, Jezioro Rakutowskie oraz obszarze specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Błota 
Rakutowskie PLB040001 zgodnie z załącznikiem nr 3 (OPZ) do SIWZ. 

5. Termin wykonania zamówienia  
Planowany termin rozpoczęcia realizacji zamówienia: od podpisania umowy. 
Planowany termin zakończenia realizacji zamówienia: zgodnie z pkt. IV znajdującym się w 
załączniku nr 3 (OPZ) do SIWZ: 
 
1. Budowa systemu informacyjnego GIS wraz z rekonstrukcją zmian środowiska i 
dokumentacją stanu obecnego opartego na badaniach terenowych i fotogrametrycznych 
Rezerwatów „Bagno Głusza” i „Jezioro Rakutowskie” oraz terenów przyległych  
2. Określenie lokalnych uwarunkowania powstawania ekosystemów w relacji do budowy 
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geologicznej i genezy geomorfologicznej obiektów. 
 
TERMIN ZAKOŃCZENIA: 12.2013 r. 
 
1. Pomiary meteorologiczne, badania klimatycznie i monitoring  
wód gruntowych 
2. Opracowanie hydrologiczne 
3. Badania hydrochemiczne 
TERMIN REALIZACJI: 7.2013-9.2014 r. 
 
1. Raport końcowy  
TERMIN ZAKOŃCZENIA: 11.2014 r. 
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji zamówienia poprzez 
wydłużenie terminu realizacji zamówienia.  

 

6. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich 
spełniania 

Zamawiający posiada własny specjalistyczny sprzęt i urządzenia niezbędne do prawidłowego 
wykonania przedmiotu niniejszego zamówienia. Z uwagi na powyższe Zamawiający 
ustanawia następujące wymagania co do osób. 
 
- Wymagania co do składu zespołu mającego wykonać przedmiot niniejszego zamówienia: 
       a) w skład zespołu muszą wchodzić: 

- geomorfolog, 
- hydrolog, 
- paleoekolog, 
- specjalista w dziedzinie geochemii, 
- specjalista systemów GIS, 
- specjalista analizy historycznych zmian użytkowania terenu, 
- gleboznawca – ekolog, 
- geolog – hydrogeolog, 
- geodeta, 

(wszyscy legitymujący się co najmniej 5 letnim doświadczeniem w prowadzeniu badań 
naukowych w ww. dziedzinach). 

Ponadto Wykonawca wyznaczy osobę która będzie pełniła rolę kierownika zespołu. Do 
zadań kierownika zespołu należeć będzie koordynacja pracy zespołu oraz reprezentowanie 
zespołu badawczego w kontaktach z Zamawiającym. 

Zamawiający nie wyznacza co do osoby pełniącej funkcję kierownika zespołu szczególnych 
wymagań. 
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- Wymagania dotyczące posiadanego doświadczenia oraz kwalifikacji: 
a) Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował zespołem osób które będą 

odpowiedzialne za realizację przedmiotu zamówienia posiadającymi 
- udokumentowane doświadczenie i odbycie szkoleń w zakresie identyfikowania 
osadów jeziornych i torfowiskowych w szczególnym uwzględnieniu budujących je 
makroszczątków roślinnych i zwierzęcych, 
- udokumentowane doświadczanie w analizie zdjęć lotniczych, udokumentowane 
szkolenie z zakresu pracy na stacjach fotogrametrycznych,  
- doświadczenie z zakresie prac mikroklimatycznych na obszarach wodno-błotnych – 
analizy mikroklimatu, 
- doświadczenie w wykonaniu raportów oddziaływania na środowisko obiektów 
hydrotechnicznych w obrębie obszarów Natura 2000 oraz oddziaływania na 
środowisko zbiorników retencyjnych, 
- Prowadzenie w ciągu ostatnich 10 lat co najmniej 2 letniego ciągłego w monitoringu 
zmian warunków wodnych na obszarach chronionych, 
 - co najmniej 2 lata doświadczenia w ciągłych pomiarach zmian poziomu wodny w 
obrębie rezerwatów torfowisk żywych, 
- co najmniej 3 letnie doświadczenie w zakresie tworzenia i analiz cyfrowych modeli 
terenu, 
- doświadczenie w ciągu ostaniec 3 lat w wykonywaniu ekspertyz środowiskowych 
poprzedzających budowę obiektów retencyjnych 

- Podmioty prowadzące działalności gospodarczą, do oferty powinny dołączyć:  
a) aktualny wypis z właściwego rejestru handlowego albo aktualne zaświadczenie o 

wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (oryginał lub kopia poświadczona) - 
wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (o 
ile dotyczy),  

b) w przypadku oferentów z siedzibą lub miejscem zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. a należy 
przedstawić równoważny dokument potwierdzający rejestrację firmy wystawiony w 
kraju, w którym ma siedzibę lub w którym znajduje się miejsce zamieszkania 
właściciela firmy. 

- Zamawiający wymaga złożenia oświadczeń zawartych w formularzu oferty.  
- Ocena formalna odbędzie się wg zasady "spełnia / nie spełnia".  

7. Zamówienia uzupełniające, oferty częściowe i oferty wariantowe 
1. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.  
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  
3. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych. 

8. Wymagania dotyczące wadium  
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.  

9. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert  
- Ofertę należy złożyć w Biurze Projektu TP ALAUDA ul. św. Katarzyny 5/3, 87-100: 
w formie papierowej w nieprzekraczalnym terminie:  do dnia: 10-07-2013r. do godz. 1400 
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Otwarcie ofert nastąpi w Biurze Projektu TP ALAUDA ul. św. Katarzyny 5/3, 87-100: 
W dniu 10-07-2013 r. o godz. 1430 

- Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed 
otwarciem kopercie (paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco:  
 
„Oferta w postępowaniu na wykonanie monitoringu warunków mikroklimatycznych, 
hydrologicznych, hydrochemicznych oraz badań geologicznych w ramach projektu 
POIŚ.05.01.00-00-362/12” 
Nie otwierać przed dniem: 10-07-2013 r. o godz. 1430 
 
- Na kopercie (paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy. 

10. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia 

Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktury/rachunku wystawionej(go) przez 
Wykonawcę, w drodze przelewu bankowego, z terminem płatności do 21 dni od dnia 
otrzymania przez Zamawiającego  zaliczki środków stanowiących dofinansowanie z U.E. na 
rachunek bankowy Wykonawcy. Zamawiający zapewnia sobie prawo do wydłużenia terminu 
płatności  jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które Zamawiający zamierzał 
przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane lub 
zostaną przyznane z opóźnieniem, 
Każdorazowo podstawą wystawienia faktury/rachunku będzie, przedstawiony 
Zamawiającemu do zatwierdzenia, protokół odbioru zrealizowanego w ramach niniejszego 
zamówienia każdego z poszczególnych etapów wymienionych w pkt. III załącznika nr 3 (OPZ) 
do SIWZ. 

11. Termin związania ofertą 
Wykonawca pozostanie związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
 

12. Opis kryterium, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty  
Oferty będą oceniane według kryterium najniższa cena 100%. 

 
 

 
 

Podpis    
 

…………………………………………. 
 
Załączniki: 
- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ). 


