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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:275201-2014:TEXT:PL:HTML

Polska-Toruń: Wynajem maszyn rolniczych wraz z operatorem
2014/S 153-275201

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Towarzystwo Przyrodnicze Alauda
KRS: 0000380495
ul. Hallera 35/2
Punkt kontaktowy: ul. św. Katarzyny 5/3, 87-100 Toruń
Osoba do kontaktów: Krzysztof Ślebioda, Przemysław Doboszewski
87-100 Toruń
POLSKA
Tel.:  +48 784440095
E-mail: krzysztof.slebioda@alauda.org.pl
Adresy internetowe: 
Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.alauda.org.pl
Dostęp elektroniczny do informacji: http://alauda.org.pl/orders
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e)
punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: NGO

I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Środowisko

I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Przetarg koszenie łąk z ostrożeniem polnym na terenie rezerwatu Bagno Głusza

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Usługi
Kategoria usług: nr 27: Inne usługi

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:275201-2014:TEXT:PL:HTML
mailto:krzysztof.slebioda@alauda.org.pl
http://www.alauda.org.pl
http://alauda.org.pl/orders
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Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Rezerwat
przyrody Bagno Głusza, Wiskitno, gmina Koronowo,
Kod NUTS 

II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
(DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w ramach projektu POIS.05.01.00-00-362/12-„Ochrona ptaków
w rezerwatach i na obszarze Natura 2000 w woj. kujawsko – pomorskim” realizowanego przez Towarzystwo
Przyrodnicze ALAUDA, koszenia łąk z ostrożeniem polnym na terenie rezerwatu Bagno Głusza. Projekt
finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko –
działanie 5.1 - priorytet V oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego PP/2014/08/01
Zakres, lokalizację oraz dopuszczalne metody działań zaplanowano uwzględniając uwarunkowania wynikające
z przyrodniczego funkcjonowania obszaru rezerwatu „Bagno Głusza”. Zaplanowane działania są zgodne z
obowiązującym planem ochrony dla rezerwatu przyrody „Bagno Głusza” ustanowionym zarządzeniem Nr
9/0210/2011 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 5 grudnia 2011 r. w sprawie
ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Bagno Głusza” (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2013 r. poz.
2701).
2. Usługa obejmuje: Koszenie łąk z ostrożeniem polnym na terenie rezerwatu Bagno Głusza;
- termin: od 1 do 30 września 2014 r.;
- powierzchnia koszenia: 7,67 ha;
- koszenia z wykorzystaniem ręcznych wykaszarek/kos spalinowych. W przypadkach uzasadnionych
technicznie prognozowaną efektywnością zabiegów dopuszcza się stosowanie innego sprzętu rolniczego.
Warunkiem jest brak istotnego negatywnego wpływu stosowania innych narzędzi na środowisko rezerwatu;
- Wysokość koszenia powinna się zawierać w przedziale od 5 do 15 cm (od powierzchni gruntu).
- usunięcie nalotu krzewów wraz systemem korzeniowym. Krzewy należy usunąć na całej wyznaczonej
powierzchni. Należy zastosować możliwie nieinwazyjne metody realizacji prac (np.: wyrywanie ręczne młodych
osobników).
- ściętą biomasę należy usunąć z terenu rezerwatu. Wykonawca zagospodaruję biomasę we własnym
zakresie.
- W obrębie wyznaczonych powierzchni pozostawić należy nieskoszone fragmenty wyższej roślinności. Ma to
znaczenie w przypadku dużych powierzchni. Dzięki pozostawionym fragmentom większe będzie przestrzenne
zróżnicowanie środowiska, co z kolei będzie miało korzystny wpływ na różnorodność gatunkową roślin
i zwierząt. Fragmenty nieskoszonej roślinności stanowić będą azyl dla drobnej fauny kręgowców i fauny
bezkręgowej w okresie bezpośrednio po koszeniu.
- Koszenia nie należy realizować okrężnie od zewnątrz do środka działki lub w inny sposób, który powodować
może zaganianie ptaków i innych zwierząt do pułapki, jaką stanowi ostatni fragment nieskoszonej roślinności.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
77111000, 77112000

II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.1.8) Części
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To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2) Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w ramach projektu POIS.05.01.00-00-362/12-00 „Ochrona ptaków
w rezerwatach i na obszarze Natura 2000 w woj. kujawsko – pomorskim” realizowanego przez Towarzystwo
Przyrodnicze ALAUDA, koszenia łąk z ostrożeniem polnym na terenie rezerwatu Bagno Głusza. Projekt
finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko –
działanie 5.1 - priorytet V oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego PP/2014/08/01
Zakres, lokalizację oraz dopuszczalne metody działań zaplanowano uwzględniając uwarunkowania wynikające
z przyrodniczego funkcjonowania obszaru rezerwatu „Bagno Głusza”. Zaplanowane działania są zgodne z
obowiązującym planem ochrony dla rezerwatu przyrody „Bagno Głusza” ustanowionym zarządzeniem Nr
9/0210/2011 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 5 grudnia 2011 r. w sprawie
ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Bagno Głusza” (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2013 r. poz.
2701).
2. Usługa obejmuje: Koszenie łąk z ostrożeniem polnym na terenie rezerwatu Bagno Głusza;
- termin: od 1 do 30 września 2014 r.;
- powierzchnia koszenia: 7,67 ha;
- koszenia z wykorzystaniem ręcznych wykaszarek/kos spalinowych. W przypadkach uzasadnionych
technicznie prognozowaną efektywnością zabiegów dopuszcza się stosowanie innego sprzętu rolniczego.
Warunkiem jest brak istotnego negatywnego wpływu stosowania innych narzędzi na środowisko rezerwatu;
- Wysokość koszenia powinna się zawierać w przedziale od 5 do 15 cm (od powierzchni gruntu).
- usunięcie nalotu krzewów wraz systemem korzeniowym. Krzewy należy usunąć na całej wyznaczonej
powierzchni. Należy zastosować możliwie nieinwazyjne metody realizacji prac (np.: wyrywanie ręczne młodych
osobników).
- ściętą biomasę należy usunąć z terenu rezerwatu. Wykonawca zagospodaruję biomasę we własnym
zakresie.
- W obrębie wyznaczonych powierzchni pozostawić należy nieskoszone fragmenty wyższej roślinności. Ma to
znaczenie w przypadku dużych powierzchni. Dzięki pozostawionym fragmentom większe będzie przestrzenne
zróżnicowanie środowiska, co z kolei będzie miało korzystny wpływ na różnorodność gatunkową roślin
i zwierząt. Fragmenty nieskoszonej roślinności stanowić będą azyl dla drobnej fauny kręgowców i fauny
bezkręgowej w okresie bezpośrednio po koszeniu.
- Koszenia nie należy realizować okrężnie od zewnątrz do środka działki lub w inny sposób, który powodować
może zaganianie ptaków i innych zwierząt do pułapki, jaką stanowi ostatni fragment nieskoszonej roślinności.
3. Miejsca dojazdu/dojścia do powierzchni objętej działaniem
Bezpośredni dojazd do rezerwatu prowadzi z miejscowości Wiskitno, gmina Koronowo. Sposób dojazdu do
rezerwatu i wyznaczonych powierzchni działań zostanie ustalone przez Zamawiającego podczas wizji terenowej
poprzedzającej rozpoczęcie realizacji działań ochronnych.
4. Inne uwagi dla wykonawców
- Wykonawca powinien wziąć pod uwagę lokalne uwarunkowania atmosferyczne (możliwość opadów) oraz
lokalne warunki pracy (tj. stałe, wysokie uwilgotnienie siedlisk) i zrealizować wszystkie prace w terminie
umożliwiającym należyte wykonanie prac;
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- Wykonawca zapewni na terenie wykonywanych działań porządek tj. nie pozostawi po sobie śmieci, odpadków
itp.;
- przed rozpoczęciem prac Wykonawca odbędzie wizję terenową na miejscu zaplanowanych działań
ochronnych z przedstawicielem Zamawiającego w celu ustalenia dokładnych granic wykonania zabiegów
i ewentualnego wskazania lokalnych ograniczeń (w tym sposobu postępowania z biomasą). Naruszenie
postanowień ustalonych podczas wizji terenowej (w tym w szczególności granic wykonania zabiegów
ochronnych) może zostać potraktowane jako nienależyte wykonanie Umowy i być podstawą do odstąpienia od
Umowy z winy Wykonawcy. Podczas wizji zostanie spisany protokół;
- każdorazowe wejście na miejsce wykonania zabiegów będzie zgłaszane do Zamawiającego z co najmniej
24 godzinnym wyprzedzeniem w celu uzgodnienia prac. Zgłoszenia należy dokonać telefonicznie do osoby
wskazanej w dokumentacji przetargowej;
- Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli stanu zaawansowania prac na każdym etapie realizacji
zamówienia. Wykonawca ma obowiązek dokumentowania zakresu prac poprzez bieżące nanoszenie granic
(ew. punktów załamania) na odbiorniku GPS i udostępnianie ich Zamawiającemu na każde jego żądanie w
standardzie danych geoprzestrzennych (ESRI *.shp – PUWG 1992);
- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić nadzór przyrodniczy w trakcie wykonywania umowy. Zadaniem
nadzoru przyrodniczego będzie zapewnienie należytego wykonania prac, zwłaszcza z poszanowaniem
przepisów obowiązującego prawa, w tym w szczególności ustawy o ochronie przyrody. Naruszenie przepisów
prawa przez Wykonawcę będzie traktowane jako nienależyte wykonanie Umowy i stanowi podstawę do
odstąpienia od Umowy z winy Wykonawcy. Nadzór przyrodniczy powinien być wykonywany w trybie stałym w
sposób gwarantujący identyfikację i uniknięcie wszelkich zagrożeń dla środowiska przyrodniczego jakie mogą
być wynikiem wykonywania prac, w tym także zagrożeń innych niż wynikające z naruszenia prawa lub innych
postanowień umownych. Za niewłaściwe działania lub zaniechania Nadzoru Wykonawca odpowiada jak za
własne;
- Wykonawca we własnym zakresie pozyska niezbędne zezwolenia na wykonanie prac, jeżeli są one wymagane
prawem;
- rozliczenie wykonanych prac nastąpi na podstawie wizji terenowej, podczas której wykonany zostanie pomiar
powierzchni zrealizowanych działań za pomocą odbiornika GPS;
- podczas wykonywania prac określonych w niniejszym dokumencie wykonawca zobowiązany jest do
przestrzegania zasad BHP, zgodnie z art. 207 §1-3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku kodeks pracy (tekst
jednolity: Dz. U. 1998 r. Nr 21 poz. 94 ze zmianami);
- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z eksploatacją maszyn i narzędzi, wykorzystywanych podczas
wykonywania zadań;
- Wykonawca zobowiązany jest do używania, podczas realizacji zadania, zestawów do absorpcji paliwa, w
przypadku awarii sprzętu;
- Wykonawca zobowiązany jest aby sprzęt techniczny, wykorzystany w trakcie wykonywania prac, posiadał
aktualne i wymagane prawem badania i przeglądy techniczne.

II.2.2) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.3) Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 1.9.2014. Zakończenie 30.9.2014

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki dotyczące zamówienia
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III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
VII. Wymagania dotyczące wadium
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 700,00 zł (siedemset złotych)
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku z następujących form:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn.
zm.).
3. W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej należy dokonać przelewu na rachunek bankowy
zamawiającego nr 18 2490 0005 0000 4530 1294 7512 w Alior Bank
4. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu za
moment wniesienia uznaje się moment uznania rachunku bankowego zamawiającego.
5. W przypadku wniesienia wadium w formach określonych w punkcie 2. podpunktach 2-5:
1) dokument wadialny powinien być złożony w oryginale,
2) wadium musi zapewnić bezwarunkową nieodwołalną płatność przez poręczyciela/gwaranta kwoty wadium na
żądanie zamawiającego w przypadku zajścia okoliczności o których mowa w pkt 10 i 11,
3) wadium musi być zapewnione na cały okres związania ofertą,
4) zalecamy dołączenie do oferty aktualnego na dzień sporządzenia dokumentu wadialnego dokumentu
wykazującego umocowanie osób podpisanych na dokumencie wadialnym do działania w imieniu gwaranta/
poręczyciela.
6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub
unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z
zastrzeżeniem pkt 11.
7. Wykonawcy, którego oferta została uznana jako najkorzystniejszą, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie
po zawarciu umowy.
8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy złożony przed upływem terminu składania
ofert.
9. Zamawiający zwraca wadium w takiej samej wysokości w jakiej zostało uiszczone.
10. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym
mowa w rozdziale VIII pkt 13, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w rozdziale V i VI lub
pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.
11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:
1) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
2) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
2. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia:
a) zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktury/rachunku wystawionej(go) przez Wykonawcę, w
drodze przelewu bankowego, z terminem płatności do 30 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
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zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane lub zostaną
przyznane z opóźnieniem,
b) podstawą wystawienia faktury/rachunku będzie, przedstawiony Zamawiającemu do zatwierdzenia, protokół
odbioru zrealizowanego w ramach niniejszego zamówienia opisanego w załączniku nr 4 (OPZ) do SIWZ.
c) dniem zapłaty wynagrodzenia jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego,
d) Wykonawca ma prawo do naliczania i egzekwowania ustawowych odsetek za każdy dzień zwłoki w
terminowym uregulowaniu należności.

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.
1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni łącznie spełniać warunki
udziału w postępowaniu, a dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków mogą dotyczyć tego z
Wykonawców lub tych z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnianie tego warunku i
którzy będą odpowiedzialni za realizację zamówienia.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni ustanowić Pełnomocnika
do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia. Zaleca się aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za
najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy są zobowiązani przedstawić umowę regulującą współpracę tych
Wykonawców, zawierającą w swojej treści co najmniej następujące postanowienia:
1) zapis o wspólnej i solidarnej odpowiedzialności w zakresie realizowanego zamówienia;
2) informację, że współpraca zawiązana zostaje na czas nie krótszy niż czas trwania umowy;
3) wskazanie Pełnomocnika i jego umocowanie dotyczące zaciągania zobowiązań, przyjmowania płatności
od Zamawiającego i przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu wszystkich Wykonawców razem i każdego z
osobna;
4) role i zadania każdego z Wykonawców w wykonywaniu umowy;
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie są zobowiązani każdy z osobna złożyć
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 3) oraz dokumenty o których mowa w rozdziale V
ust. 4.

III.1.4) Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

III.2) Warunki udziału

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub
handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. O udzielenie zamówienia
mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1) posiadania wiedzy i doświadczenia;
a) O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał
co najmniej 2 usługi z zakresu usuwaniu roślinności części nadziemnych tj. koszenie łąk lub szuwarów na
terenach podmokłych tj. torfowiska lub zbiorniki wodne lub wilgotne łąki z powierzchni minimum 7ha łącznie.
oraz.
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b) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, to jest Zamawiający uzna warunek za spełniony
jeśli Wykonawca wykaże dysponowaniem min. 2 osobami (ornitologiem i botanikiem), które pełnić będą nadzór
przyrodniczy i spełniają następujące warunki:
ornitolog: posiada doświadczenie w wykonywaniu lub uczestnictwie w co najmniej 3 inwentaryzacjach
ornitologicznych obejmujących okres lęgowy i migrację lub autorstwo bądź współautorstwo, co najmniej
2 ornitologicznych prac faunistycznych opublikowanych w recenzowanym czasopiśmie naukowym lub 2
rozdziałów w recenzowanej publikacji książkowej;
botanik: posiada doświadczenie w co najmniej 3 inwentaryzacjach i/lub ekspertyzach przyrodniczych gdzie
przedmiotem inwentaryzacji/ekspertyzy była szata roślinna lub flora obszarów bagiennych, torfowiska bądź
siedliska łąkowe lub autorstwo bądź współautorstwo, co najmniej 2 florystycznych prac opublikowanych w
recenzowanym czasopiśmie naukowym lub 2 rozdziałów w recenzowanej publikacji książkowej dotyczących
szaty roślinnej lub flory obszarów bagiennych, torfowisk bądź siedlisk łąkowych.
Wraz z podaniem imienia i nazwiska w ofercie powinien znaleźć się opis kwalifikacji zawodowych,
doświadczenia i wykształcenia osoby wskazanej jako prowadząca nadzór przyrodniczy, z którego wynikać
będzie potwierdzenie posiadania takich umiejętności.
c) Zamawiający dokona oceny spełniania powyższego warunku udziału w postępowaniu według metody
„spełnia/nie spełnia". W celu wykazania ich spełniania przez wykonawcę zamawiający żąda złożenia::
- dla warunku ppkt 1 lit. a – wraz z ofertą wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub
ciągłych również wykonywanych głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, potwierdzającego
spełnianie warunku określonego w rozdziale V punkcie 1. podpunkcie 1. – złożonego w formie określonej w
załączniku nr 2 do SIWZ;
- - dokumentu potwierdzającego, że wskazane w wykazie dostawy zostały wykonane lub są wykonywane
należycie (referencje, protokoły odbioru potwierdzające, że praca została wykonana należycie itp). Zamawiający
zaleca aby te dokumenty zawierały: datę realizacji usługi (początkową i końcową) oraz datę wystawienia
dokumentu,
- zakres prac, z którego będzie wynikać czy Oferent dysponuje odpowiednim doświadczeniem,
- powierzchnie liczoną w hektarach, na której realizowany był zakres prac,
- nazwę Zleceniodawcy (wystawcy dokumentu) wraz z adresem i numerem telefonu,
- informację, czy usługa została zrealizowana w sposób należyty.
- dla warunku ppkt 1 lit. b - wykazu osób (złożonego w formie określonej w załączniku nr 6 do SIWZ), które
będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych
i doświadczenia, które to będą musiały zostać potwierdzone, referencjami, protokołami odbioru itp.
(doświadczenie). Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą (na podstawie kryteriów
oceny ofert zawartych w pkt XIV SIWZ) zobowiązany będzie do przedstawienia ww. dokumentów przed
zawarciem umowy.
2. O niniejsze zamówienie nie mogą się ubiegać Wykonawcy, w stosunku do których zachodzą następujące
przesłanki.
1) Wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli
szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem
postępowania;
2) otwarto ich likwidację lub ogłoszono ich upadłość, z wyjątkiem Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości
zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia
wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;
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3) Zamawiający w stosunku do tych Wykonawców rozwiązał albo wypowiedział umowę albo odstąpił od umowy,
z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie
umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem niniejszego postępowania, a
wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy;
4) zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem
przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
5) są osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę
zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za
przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
6) są spółkami jawnymi, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę
zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za
przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
7) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione
w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących
pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także
za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
8) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano
za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko
prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa,
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo
związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
9) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom
osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa,
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo
związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
10) są osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10
ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym
wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) – przez okres 1 roku od dnia
uprawomocnienia sie wyroku;
11) są spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo-akcyjną lub osobą
prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego
członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10
ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym
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wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się
wyroku.
3. W celu potwierdzenia spełniania warunków Wykonawcy zobowiązani są złożyć oświadczenie o niepodleganiu
wykluczeniu z postępowania z powodu zachodzenia przesłanek wskazanych powyżej w pkt V.2. - oświadczenie
zawarte jest w załączniku nr 3.
4. Podmioty prowadzące działalności gospodarczą, do oferty powinny dołączyć:
1) aktualny wypis z właściwego rejestru handlowego albo aktualny wydruk z systemu CEIDG wystawiona nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (o ile dotyczy),
2) 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 wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert (o ile dotyczy).

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa

III.2.3) Kwalifikacje techniczne

III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie

III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie
usługi: tak

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Rodzaj procedury

IV.1.1) Rodzaj procedury
Otwarta

IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej
1. Cena. Waga 50
2. Doświadczenie. Waga 50

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
PP/2014/08/01

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
19.8.2014 - 10:00
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IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 30 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert
Data: 19.8.2014 - 10:30
Miejscowość:
Toruń.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Projekt POIS.05.01.00-00-362/12
„Ochrona ptaków w rezerwatach i na obszarze Natura 2000 w woj. kujawsko – pomorskim”. Projekt ten
finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko –
działanie 5.1 - priorytet V oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

VI.3) Informacje dodatkowe

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

VI.4.2) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Odwołania od wyniku przetargu należy składać w
siedzibie Zamawiającego w ciągu 3 dni od daty wysłania zawiadomienia o wyborze oferty;
2. Zamawiający rozpatrzy odwołanie w ciągu 3 dni od daty wpłynięcia odwołania.
3. Decyzja o rozpatrzeniu odwołania jest ostateczna.

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
8.8.2014


