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

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla postępowania na:  

 

wykonanie usług polegających na usuwaniu roślinności szuwarowych i zarośli 
wierzbowych 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  10-10-2013   
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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 usług polegających na usuwaniu roślinności 
szuwarowych i zarośli wierzbowych. 

Zamawiający przedmiot niniejszego postępowania podzielił na 3 części (szczegółowy opis 
każdej z części zawiera załącznik nr 3 (OPZ) do SIWZ) oraz uszczegółowienie  OPZ 
stanowiące załącznik nr 4 do SIWZ (Szczegółowy projekt działań ochronnych): 

Część I obejmuje działanie 1 (Rezerwat przyrody Bagno Głusza i Jezioro Rakutowskie), 

Część II obejmuje działanie 2 (Rezerwat przyrody Bagno Głusza), 

Część III obejmuje działanie 3 (Rezerwat przyrody jezioro Rakutowskie i Bagno Głusza). 

 

Jeden oferent może złożyć ofertę na jedną, dwie lub wszystkie części. 

 

2. Oznaczenie według CPV.  

77112000 
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III. Termin wykonania zamówienia oraz zakres prac do wykonania w ramach 
poszczególnych części 

 

Część I.  

Usuwanie roślinności na obszarze rezerwatów Bagno Głusza i Jezioro Rakutowskie 

1. Usuwanie kłączy trzciny i zarośli wierzbowych w rezerwacie przyrody Bagno 
Głusza z łącznej powierzchni 6 ha: 

 terminy: 1 listopada 2013 r. do 28 lutego 2014 r. oraz 1 września do 30 
listopada 2014 r.; 

 powierzchnia zabiegu: 6 ha (3,0 ha x 2 lata), w pierwszym roku zostanie 
usunięta trzcina wraz z kłączami oraz roślinność krzewiasta z pow. 3,0 ha, w 
kolejnym roku zabieg zostanie powtórzony na tej samej powierzchni w celu 
utrwalania efektu; 

 usuwanie kłączy trzciny i zarośli wierzbowych z użyciem ciężkiego sprzętu 
(rolniczego);  

 usuwane kłącza i ewentualne osady należy usunąć z terenu rezerwatu 
niezwłocznie po wykonaniu zadania; 

 wykorzystywany sprzęt nie może być pozostawiany na noc w granicach 
rezerwatu. Baza sprzętu nie powinna znajdować się bezpośrednio przy granicy 
rezerwatu (min. 200m); 

 z uwagi na znaczenie rezerwatu, jako noclegowiska żurawi prace jesienią 
należy ograniczyć do godzin dziennych – wszelkie prace na terenie rezerwatu 
należy rozpocząć nie wcześniej niż 2 godziny po wschodzie słońca, a zakończyć 
nie później niż 2 godziny przed jego zachodem.; 

 w okresie prowadzenia prac należy prowadzić monitoring ornitologiczny 
ukierunkowany na weryfikację wpływu prowadzonych prac na 
wykorzystywanie terenu rezerwatu, jako noclegowiska przez żurawie;  

 prace należy realizować pod nadzorem przyrodniczym. Szczególnie istotne 
jest monitorowanie parametrów fizykochemicznych wody zbiorników w 
rejonie bezpośrednio przyległym do obszaru prowadzonych prac. Kontrolować 
należy temperaturę wody koncentrację soli (przewodnictwo elektrolityczne) 
oraz koncentrację tlenu w wodzie.  
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2. Koszenie szuwarów w rezerwacie przyrody Bagno Głusza z łącznej powierzchni 4 
ha: 

 terminy: 1 – 30 listopada 2013 i 1 sierpnia – 30 września 2014 r.; 

 powierzchnia koszenia: 4 ha (2 ha x 2 lata); 

 koszenia z wykorzystaniem ręcznych wykaszarek spalinowych, pływających 
kosiarek; 

 po przeprowadzeniu działań ścięta biomasa powinna być zabrana i usunięta z 
terenu rezerwatu. 

3. Usuwanie szuwarów i roślinności krzewiastej w rezerwacie Jezioro Rakutowskie 
z łącznej powierzchni 30 ha: 

 terminy: 1 listopada 2013 r. do 28 lutego 2014 r. oraz 1 września do 30 
listopada 2014 r.; 

 powierzchnia zabiegu: 30 ha (15 ha x 2 lata), w pierwszym roku zostanie 
usunięta roślinność szuwarowa wraz z kłączami oraz roślinność krzewiasta z 
pow. 15 ha, w kolejnym roku zabieg zostanie powtórzony na tej samej 
powierzchni w celu utrwalania efektu; 

 mechaniczne lub ręczne usuwanie kłączy powinno prowadzić do całkowitego 
oczyszczenia gruntu z kłączy. Dopuszcza się użycie ciężkiego sprzętu 
(rolniczego), np. agregatów uprawowych, kultywatorów, lekkich koparek itp.; 

 usuniętą biomasę należy wywieść poza teren rezerwatu niezwłocznie po 
wykonaniu zadania. Nie można składować biomasy na terenie rezerwatu; 

 wykorzystywany sprzęt nie może być pozostawiany na noc w granicach 
rezerwatu. Baza sprzętu nie powinna znajdować się bezpośrednio przy granicy 
rezerwatu (min. 200m); 

 wszelkie prace na terenie rezerwatu należy rozpocząć nie wcześniej niż 2 
godziny po wschodzie słońca, a zakończyć nie później niż 2 godziny przed jego 
zachodem. 

Część II. 

Koszenie łąk z ostrożeniem polnym na terenie rezerwatu Bagno Głusza z łącznej 

powierzchni 15,35 ha: 

 terminy: od 1 do 30 listopada 2013 i od 1 do 30 września 2014 r.; 

 powierzchnia koszenia: 15,35 ha (7,67 ha x 2 lata); 

 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; 

 ściętą biomasę należy usunąć z terenu rezerwatu. 
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Część III. 

Wykaszanie niewielkich powierzchni szuwaru trzcinowego na obszarze rezerwatów 

Bagno Głusza i Jezioro Rakutowskie na łącznej powierzchni 5 ha 

Wykaszanie niewielkich powierzchni szuwaru trzcinowego (z pozostawieniem 

trzciny na miejscu powiązanej w snopy) na styku z wodą w celu zwiększenie 

dostępnych miejsc lęgowych dla rybitw na obszarze rezerwatu Bagno Głusza oraz 

na obszarze rezerwatu Jezioro Rakutowskie z łącznej powierzchni 5 ha: 

 terminy: od 1 listopada 2013 do 28 lutego 2014 r. oraz od 30 września do 30 
listopada 2014 r.; 

 powierzchnia koszenia: 2 ha (po 1 ha rocznie) na terenie rezerwatu Bagno 
Głusza,  3 ha (po 1,5 ha rocznie); na obszarze rezerwatu Jezioro Rakutowskie 

 wykaszana trzcina zostanie związana w snopy za pomocą biodegradowalnego 
sznurka jutowego i pozostawiona na miejscu; 

 wykaszanie należy wykonać za pomocą spalinowych kos ręcznych lub 
pływającej kosiarki w zależności od panujących warunków terenowych w 
danym roku.  

 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji zamówienia poprzez 
wydłużenie terminu realizacji zamówienia. 

Zamawiający określa zakres prac i dopuszczone metody realizacji zadania, jednakże to od 
Oferenta zależy zaplanowanie szczegółowej metodyki wykonania prac z uwzględnieniem 
trudnych warunków terenowych (obszar wilgotnych, zalewanych okresowo łąk, szuwarów, 
łozowisk, teren o błotnistym, grząskim podłożu). W interesie Oferenta jest zapoznanie się ze 
wszystkimi załącznikami do SIWZ w szczególności załączniki nr 3 OPZ oraz 4 - szczegółowy 
opis działań oraz (jeżeli to niezbędne w prawidłowej wycenie zamówienia) wizyta w terenie.  

Do powierzchni usuwania roślinności szuwarowej (czerwony obrys) – rezerwat Jezioro 

Rakutowskie-  najlepiej dotrzeć drogą gruntową prowadzącą od wsi Krzewent – fioletowa 

linia na mapie. Drogą tą docieramy do wieży widokowej (zielony punkt), z której jest bardzo 

dobry widok na całą powierzchnię wytypowaną do usuwania roślinności szuwarowej.Do 

drugiej powierzchni (rezerwat Bagno Głusza) wykaszania łąk (1) najlepiej dotrzeć drogą 

gruntową prowadzącą ze wsi Wiskitno – czerwona linia na mapie. Pozostałe powierzchnie (2, 

3, 4) obejrzeć można z tej samej drogi lub przemieszczając się wzdłuż rowu opaskowego – 

niebieska linia na mapie.  

Mapa lokalizacji i trasa dojazdu znajduje się w załączniku nr 6 do SIWZ 

 

Oferenci udający się w teren powinni pamiętać, że na teranie rezerwatów, zgodnie z 
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ustawą o ochronie przyrody, obowiązuje zakaz wstępu i poruszania się.  
 

IV. Zamówienia uzupełniające, oferty częściowe i oferty wariantowe.  

1. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.  
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  
3. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych, jeden oferent może złożyć ofertę na 
jedną, dwie lub trzy części. 

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 
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 
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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 wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – przez 
okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku. 
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- Podmioty prowadzące działalności gospodarczą, do oferty powinny dołączyć:  

a) 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), 

 

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 formalna odbędzie się  na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów   według 
zasady "spełnia / nie spełnia". 

 

 

V a. Wiedza i doświadczenie. 

 

Wymagania dotyczące posiadanego doświadczenia: 

Wykonawca wykaże, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, a w przypadku 
braku wykonawca winien wykazać iż będzie opierał się na wiedzy i doświadczeniu 
podmiotu, który udokumentuje posiadaną wiedzę oraz doświadczenie tzn. wykaże, iż 
zrealizował co najmniej 2 usługi o podobnym charakterze w okresie ostatnich 3 lat 
przed upływem terminu składania ofert, tj: 
 

 Dla części I. Usuwanie roślinności szuwarowej oraz krzewiastej (części nadziemnych i 
poziemnych) z terenów podmokłych tj. torfowisk, bagien, zbiorników wodnych na 
minimalnej powierzchni 20ha 

 Dla części II. Koszenie roślinności z terenów podmokłych i wilgotnych łąk na 
powierzchni min. 7,5 ha 

 Dla części III. Koszenie roślinności szuwarowej z terenów podmokłych tj. torfowisk, 
bagien, zbiorników wodnych na powierzchni min 2,5 ha 
 

2) Zamawiający wymaga dołączenia do oferty wykazu zrealizowanych usług 
potwierdzających posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia. Wzór dokumentu jest 
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załącznikiem nr 5 do SIWZ.  Ponadto Zamawiający wymaga przedstawienia 
potwierdzonych za zgodność z oryginałem kopii dokumentów wystawionych przez 
usługobiorcę zawierających informację o zakresie zrealizowanych usług, okresie ich 
realizacji, powierzchni prac oraz czy zostały wykonane lub są wykonywane z należytą 
starannością. Zamawiający dopuszcza by te same dokumenty potwierdzały 
doświadczenie dla jednej, dwóch lub trzech części przetargu, jednakże każdorazowo 
należy je umieścić w wykazie dla poszczególnych części przetargu 

 W przypadku gdy Wykonawca zamierza 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 1 do SIWZ. 

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. 
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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) na dowolną część zamówienia lub 
na wszystkie części. 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. 

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/wydruk z systemu CEIDG 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 
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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 
(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. wykaz zrealizowanych usług wg wzoru – załącznik nr 5 do SIWZ 
c. w celu wskazania osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy - 

aktualny odpis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności  Gospodarczej 
lub z  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; 

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

e. 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. 
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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  

 

XI. Miejsce i termin złożenia ofert. 

1. Ofertę należy złożyć w Biurze Projektu TP ALAUDA ul. św. Katarzyny 5/3, 87-100 Toruń: 
- w formie papierowej, 

 * w nieprzekraczalnym terminie:  do dnia: 22-10-2013r. do godz. 14.15 

 
Otwarcie ofert nastąpi w Biurze Projektu TP ALAUDA ul. św. Katarzyny 5/3, 87-100 Toruń: 
W dniu 22-10-2013r. do godz. 14.45 

2. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed 
otwarciem kopercie (paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco:  

„Oferta w postępowaniu na wykonanie usług polegających na usuwaniu roślinności 
szuwarowych i zarośli wierzbowych w ramach projektu POIŚ.05.01.00-00-362/12” 
Nie otwierać przed dniem: 22-10-2013r. do godz. 14.45 
 

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

 

mailto:krzysztof.slebioda@alauda.org.pl
http://alauda.org.pl/
mailto:krzysztof.slebioda@alauda.org.pl
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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. 

 

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. 
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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 
załączniku 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. 
 

1. 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 % 

 
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. 
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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 10 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 (części) 
zamówienia, którego(ych) wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Wskazanie 
niniejszego nastąpi w załączniku nr 1 do SIWZ. 

 

 

 

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 
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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. Opis Przedmiotu Zamówienia                                            załącznik nr 3. 
4. Szczegółowy projekt działań ochronnych            załącznik nr 4. 
5. Wykaz zrealizowanych usług- wzór      Załącznik nr 5. 
6. Mapa sytuacyjna i trasa dojazdu      Załącznik nr 6. 

 


