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Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego    PP 2013/04/03 
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 
dla postępowania na:  
 
wykonanie monitoringu warunków mikroklimatycznych, hydrologicznych, 
hydrochemicznych oraz badań geologicznych w ramach projektu 
POIŚ.05.01.00-00-362/12 
 
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 
 
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. 
 
Rodzaj zamówienia: usługi 
 
Wartość zamówienia: przekracza równowartość 14 tys. Euro. 
 
 
 

Specyfikację zatwierdził w dniu 28 czerwca 2013  
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ROZDZIAŁ I 
INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW (IDW) 
wraz z załącznikami. 

I. Przebieg procedury przetargowej.  

Niniejszy przetarg jest prowadzony w trybie art. 701-5 k.c.  
Zamawiający określa następujący przebieg procedury przetargowej:  

1. Opublikowanie przez Zamawiającego ogłoszenia o przetargu (na stronie internetowej 
Zamawiającego, w siedzibie Zamawiającego oraz Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej) oraz SIWZ dla przetargu (na stronie internetowej Zamawiającego).  

2. Składanie przez Wykonawców ofert na wykonanie przedmiotu przetargu.  

3. Ocena złożonych ofert.  

4. Spośród Wykonawców, którzy złożą oferty zostanie wybrany – według zasad 
określonych w niniejszym SIWZ – Wykonawca, który przedstawi najkorzystniejszą 
ofertę.  

II. Określenie przedmiotu zamówienia i opis przedmiotu zamówienia.  

1. Opis przedmiotu zamówienia (OPZ).  

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. 

2. Oznaczenie według CPV.  

71353100, 71351500, 71335000 

III. Termin realizacji 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 
geologicznej i genezy geomorfologicznej obiektów. 
TERMIN ZAKOŃCZENIA: 12.2013 r. 
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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. 

IV. Zamówienia uzupełniające, oferty częściowe i oferty wariantowe.  

1. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.  
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  

V. Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 
warunków oraz dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu.  

1. 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; 

 
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 
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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 
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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 wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – przez 
okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku. 

- 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. 

2. W celu potwierdzenia spełniania warunków Wykonawcy zobowiązani są: 

1) złożyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania z powodu 
zachodzenia przesłanek wskazanych powyżej w pkt V.1. Oświadczenie zawarte jest w 
formularzu oferty. 

3. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: 
„spełnia – nie spełnia”. 

V a. Wiedza i doświadczenie. 

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). 
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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. 
 

- 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 

 Doświadczenie powinno zostać potwierdzone dokumentami w postaci protokołów 
odbioru lub listów referencyjnych  lub innych dokumentów potwierdzających wymagane 
doświadczenie oraz że usługi zostały wykonane należycie. 

 Wykonawca jest zobowiązany sporządzić wykaz osób które będą odpowiedzialne za 
realizację przedmiotu zamówienia na formularzu udostępnionym przez Zamawiającego – 
Załącznik nr 4 do SIWZ. 

 W przypadku gdy Wykonawca nie spełnia powyższych wymogów może polegać na 
zasobach obcych podmiotów. W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany 
przedstawić Zamawiającemu pisemne zobowiązanie podmiotów obcych że udostępnią 
Wykonawcy swoje zasoby. Zobowiązanie takie należy dołączyć do załącznika nr 4 do 
SIWZ. 
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VI. 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) w trakcie realizacji umowy skład i zasady organizacyjne nie mogą być zmienione bez 
uprzedniej zgody Zamawiającego. 

VII. Język postępowania.  
Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 

VIII. Opis sposobu przygotowania i złożenia oferty 

1. Wymagania podstawowe. 

1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę (czy to samodzielnie czy to jako 
podmioty wspólnie ubiegające się o zamówienie). Złożenie większej liczby ofert lub 
oferty zawierającej alternatywę spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych 
przez danego Wykonawcę. 

2) Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ. 

3) Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania 
Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). 
Oznacza to, że jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny 
Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do 
reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty 
wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby. 
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4) Upoważnienie osób składających ofertę musi bezpośrednio wynikać z dokumentów 
dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z 
dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru 
lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) to do oferty 
należy dołączyć oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 
stosownego pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upoważnione. 

5) Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej IDW powinny zostać wypełnione przez 
Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę w 
zgodnej z niniejszą IDW formie. 

6) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

2. Forma oferty. 
1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, mieć formę pisemną i format nie 

większy niż A4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z 
tłumaczeniem na język polski. 

2) Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do 
niniejszej IDW i wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane 
komputerowo, maszynowo lub ręcznie. 

3) Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów 
stanowiących załączniki do niniejszej IDW powinny mieć formę wydruku 
komputerowego lub maszynopisu. 

4) Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe 
zdekompletowanie. 

5) Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane. Strony te powinny 
być parafowane przez osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy 
upoważnione są dwie lub więcej osób) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z 
treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego 
do oferty pełnomocnictwa. Strony zawierające informacje nie wymagane przez 
Zamawiającego (np.: prospekty reklamowe o firmie, jej działalności, itp.) nie muszą 
być numerowane i parafowane. 

6) Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany 
wpisywanej przez siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to 
dopuszczone przez Zamawiającego) muszą być parafowane przez osobę (osoby) 
podpisującą (podpisujące) ofertę. 

7) Dokumenty i oświadczenia, wymagane na potwierdzenie spełniania warunków 
udziału w postępowaniu, Wykonawca składa w formie oryginału lub kopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, za wyjątkiem 
oświadczeń Wykonawcy, pisemnych zobowiązań innych podmiotów oraz 
pełnomocnictw, które muszą być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej 
notarialnie. Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów 
wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osobę (lub osoby, jeżeli do 
reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osób) podpisującą 
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(podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny 
Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. 

8) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej 
kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kserokopia  
dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości co do jej 
prawdziwości. 

9) Zgodnie z niniejszą IDW, kompletna oferta musi zawierać: 

a. formularz oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 
1 do SIWZ; 

b. w celu wskazania osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy - 
aktualny odpis z właściwego rejestru sądowego (przykładowo odpis z 
Krajowego Rejestru Sądowego), wpis do ewidencji działalności gospodarczej, 
ewentualnie do innego rejestru, do którego zobowiązany jest być wpisanym 
Wykonawca - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert, statut, akt założycielski lub inny dokument 
określający zasady reprezentacji. Wymóg niniejszy nie dotyczy osób fizycznych 
nie prowadzących działalności gospodarczej; 

c. pełnomocnictwo w przypadku, gdy upoważnienie osoby podpisującej ofertę 
nie wynika z przedstawionych dokumentów; 

d. w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia dokument ustanawiający pełnomocnika.  

Pożądane przez Zamawiającego jest złożenie w ofercie spisu treści z wyszczególnieniem ilości 
stron wchodzących w skład oferty. 

IX. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami. 

1. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 
Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. Zamawiający dopuszcza przekazywanie 
powyższych dokumentów za pomocą e-maila na adres poczty elektronicznej: 
krzysztof.slebioda@alauda.org.pl 

2. Zamawiający w okresie od ogłoszenia postępowania do składania wniosków będzie 
umieszczał na stronie internetowej( http://alauda.org.pl/ )informacje związane z 
postępowaniem (np. „Pytania i odpowiedzi do SIWZ”, „Zmiany w SIWZ”, „Zawiadomienia”).  

UWAGA:  
Wykonawcy, zainteresowani uczestnictwem w postępowaniu, winni do czasu składania ofert 
odwiedzać stronę internetową Zamawiającego, w celu zapoznania się z ewentualnymi 
aktualizacjami niniejszej SIWZ oraz załączników. 

X. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami. 

Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są: 

- Krzysztof Ślebioda, Przemysław Doboszewski. e-mail: krzysztof.slebioda@alauda.org.pl ,  
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XI. Miejsce i termin złożenia ofert. 

1. 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 

 
Otwarcie ofert nastąpi w Biurze Projektu TP ALAUDA ul. św. Katarzyny 5/3, 87-100: 
W dniu 10-07-2013r r. o godz. 1430 

2. 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: 10-07-2013r r. o godz. 1430 
 

3. Na kopercie (paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.  

XII. Zasady rozpatrywania, oceny ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej 

1. Informacje dotyczące przebiegu sprawdzania, wyjaśnienia, oceny oraz porównywania 
ofert, nie zostaną ujawnione do momentu ogłoszenia nazwy wybranego oferenta (wyboru 
najkorzystniejszej oferty); 

2. Oferty są jawne od chwili ich otwarcia; nie będą ujawnione informacje stanowiące 
tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji, jeżeli oferent zastrzegł,  że nie mogą być one udostępnione; 

3. Przed oceną ofert zamawiający sprawdzi formalną stronę uczestnictwa oferenta w 
postępowaniu i określi, czy każda z ofert spełnia wymagane warunki, czy została ona 
prawidłowo podpisana oraz czy jest zgodna z wymaganiami przedstawionymi w materiałach 
przetargowych; 

4. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:  
a) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,  
b) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji,  
c) zawiera rażąco niską cenę, 
d) oferent w terminie 2 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie 
omyłki rachunkowej,  
e) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

XIII. Związanie ofertą. 

Wykonawca pozostanie związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
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XIV. Opis sposobu obliczenia ceny, warunki rozliczenie oraz warunki zapłaty. 

1. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN. Cena musi uwzględniać wszystkie 
wymagania niniejszej SIWZ wraz z załącznikami (treści umowy i opisu przedmiotu 
zamówienia). Oferta musi obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu 
należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. 

Wskazana cena brutto uwzględnia wszystkie koszty i składniki niezbędne do wykonania 
zamówienia, w tym podatek VAT (w przypadku Wykonawców prowadzących działalność 
gospodarczą) oraz koszty ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego (w przypadku złożenia 
oferty przez osobę fizyczną nie będącą przedsiębiorcą). Zamawiający bowiem potrąci z 
każdego wynagrodzenia  zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz należne 
składki wynikające z ustawy o ubezpieczeniu społecznym (właściwe dla Zleceniodawcy i 
Wykonawcy, czyli tzw. „brutto z kosztami pracodawcy”) oraz z ustawy o powszechnym 
ubezpieczeniu zdrowotnym, w przypadku zaistnienia prawnego obowiązku w tym zakresie. 

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 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, 

b) każdorazowo podstawą wystawienia faktury/rachunku będzie, przedstawiony 
Zamawiającemu do zatwierdzenia, protokół odbioru zrealizowanego w ramach 
niniejszego zamówienia każdego z poszczególnych etapów wymienionych w pkt. IV 
załącznika nr 3 (OPZ) do SIWZ, 

- Dniem zapłaty wynagrodzenia jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego 
- Wykonawca ma prawo do naliczania i egzekwowania ustawowych odsetek za każdy dzień 
zwłoki w terminowym uregulowaniu należności. 
 
3. Wykonawca z zagranicy uprawniony jest do przedstawienia w formularzu oferty ceny 
netto. Jeżeli złożenie takiej oferty, prowadziłoby do powstania obowiązku podatkowego 
Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu 
oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który 
miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

XV. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie.  

1. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o kryterium ceny.  
Oferty będą oceniane według kryterium najniższa cena 100%. 
Liczba punktów uzyskanych w kryterium cena będzie obliczana zgodnie z poniższym wzorem: 
 

P=
badC

Cmin x 100 % 
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gdzie: P – liczba punktów przyznanych badanej ofercie, przy czym 1%=1 pkt 

Cmin – najniższa cena zaoferowana w badanych ofertach 
Cbad – cena oferty badanej 

 
2. Wykonawcy, który zaproponuje najniższą cenę zostanie przyznane zamówienie. 

3. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 
przedstawia taką samą najniższą cenę, Zamawiający zaprasza tych Wykonawców do złożenia 
ofert dodatkowych. Oferty dodatkowe powinny zawierać cenę nie wyższą od pierwotnej. 

 

XVI. Zasady rozpatrywania 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 2 dni od daty upłynięcia terminu, o którym 
mowa w pkt 1;  
3. Decyzja o rozpatrzeniu odwołania jest ostateczna. 

XVII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze  
oferty, w celu zawarcia umowy 

1. Przed upływem okresu związania ofertą zamawiający pisemnie zawiadomi  
listownie wybranego oferenta,  że jego oferta została wybrana, a także  
pozostałych oferentów o wyborze oferty;  
2. Zawiadomienie oferenta o wyborze jego oferty będzie jednocześnie zaproszeniem  
do zawarcia umowy;  
3. Umowa będzie podpisana przez zamawiającego i wybranego oferenta w terminie  
nie krótszym niż 5 dni od dnia wysłania zawiadomienia o wyborze oferty;  
4. Jeżeli oferent, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w  
sprawie, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych  
ofert, bez ponownego przeprowadzania procedury przetargowej. 

XVIIa. Wymagania dotyczące wadium  

Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium. 

XVIII. Podwykonawstwo.  

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę (o ile dotyczy) poszczególnych zadań 
zamówienia, którego(ych) wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Wskazanie 
niniejszego nastąpi w załączniku nr 1 do SIWZ. 

Każdorazowo Wykonawca musi wystąpić o akceptację danego podwykonawcy 
przedstawiając dokumenty potwierdzające że podwykonawca spełnia warunki określone w 
niniejszym SIWZ wraz z załącznikami. 
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XIX. Finansowanie.  

Zamówienie związane jest z realizacją projektu 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. 

XX. Unieważnienie postępowania i zmiana SIWZ.  
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w SIWZ oraz jednostronnego 
unieważnienia postępowania. Wykonawcom z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia. 

XXI. Stosowanie przepisów.  
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ do niniejszego postępowania znajdują 
zastosowanie postanowienia art. 701-5 kodeksu cywilnego. W pozostałych nieuregulowanych 
kwestiach znajdują odpowiednie zastosowanie postanowienia art. 9 ust. 3, art. 24 ust. 1 pkt 
1a)-8), art. 24 ust. 2, art. 26 ust. 2b, art. 26 ust. 3-4, art. 38 ust. 2-4, art. 82 ust.3, art. 84, art. 
85 ust. 2-5, art. 86-90, art. 92 ust. 1 pkt 1)-3) i art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 113, ze zm.). 

XXII. Zmiany umowy, SIWZ.  
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy jak również zmiany SIWZ.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Podpis osoby upoważnionej: 

 

 

.............................................. 
 
 

XXIII. Załączniki do IDW. 

Wykaz załączników: 
1. Formularz oferty                                        załącznik nr 1. 
2. Wzór umowy                                        załącznik nr 2. 
3. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia                                    załącznik nr 3. 
4. Wykaz osób które odpowiedzialne za realizację zamówienia                       załącznik nr 4. 


