Klub Przyrodników
ul. 1 Maja 22, 66-200-Świebodzin
Konto: BZ WBK SA o/Świebodzin nr 571090 1593 0000 0000 5901 5348
tel./fax 068 3828236, e-mail: kp@kp.org.pl, http:// www.kp.org.pl

SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
postępowania o udzielenie zamówienia pn.

TAMOWANIE ODPŁYWU WODY W 350 PUNKTACH NA ROWACH MELIORACYJNYCH I
BRUZDACH TERENOWYCH NA TERENIE TORFOWISK SŁOWIŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO
– WIELKIE BAGNO, KLUKI ORAZ CIEMIŃSKIE BŁOTA
o wartości szacunkowej przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty
30 000 euro
Przetarg jest realizowany na podstawie art. 701 – 705 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks
cywilny
(Dz. U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.)

Zatwierdził
Robert Stańko
Prezes Klubu Przyrodników
w Świebodzinie

Świebodzin 2021

Projekt i zakupy finansowane ze środków unijnego instrumentu finansowania LIFE

I. ZAMAWIAJĄCY
Klub Przyrodników,
ul. 1 Maja 22,
66-200 Świebodzin;
Tel/fax: 68 38 282 36
e-mail: kp@kp.org.pl

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
1. Przetarg jest realizowany w trybie przepisów Kodeksu Cywilnego art. 701 – 705.
2. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone:
a) dnia 4 stycznia 2021 r. na stronie internetowej Zamawiającego www.kp.org.pl
b) dnia 4 stycznia 2021 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego: Klub
Przyrodników, ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin.
c) dnia 4 stycznia 2021r. na stronie internetowej Tenders Electronic Daily

https://ted.europa.eu

3. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia została zamieszczona na stronie internetowej
Zamawiającego www.kp.org.pl.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zamówienie jest współfinansowane ze środków LIFE w ramach projektu pt.:
„LIFE PeatRestore. Ograniczenie emisji CO2 poprzez renaturyzację torfowisk na Nizinie
Wschodnio- i Środkowoeuropejskiej”,
o numerze LIFE15CCM/DE/138.
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu prostych przetamowań
ziemnych lub drewniano-ziemnych, których funkcją będzie likwidacja lub punktowe tamowanie
odpływu wody z ww. torfowisk. Dodatkowo w trzech przypadkach zaprojektowano zaślepienie
istniejących przepustów.
Szczegółowy opis techniczny przedmiotu zamówienia znajduje się w załącznikach nr 5 do SIWZ
– 5a – zestawienie przetamowań, 5b – opis zamówienia oraz 5c - dokumentacja projektowo
techniczna wraz z decyzją pozwolenie wodno prawne.
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, jeśli konieczność taka wyniknie z przyczyn
przyrodniczych (np. ujawnienie w toku prac potencjalnie negatywnego wpływu na elementy
przyrody) lub formalnych. Zmiany mogą w szczególności polegać na:
a) zmianie szczegółów technicznych wykonania, lub
b) przedłużeniu terminu realizacji prac lub
c) ograniczeniu zakresu prac w wybranym zakresie/części (poprzez odstąpienie od umowy w
zakresie tej części prac, która nie może być wykonana w terminie) lub
d) zwiększeniu zakresu do 30%.
W przypadku zmniejszenia lub zwiększenia zakresu, wynagrodzenie zostanie zmodyfikowane
proporcjonalnie, przy użyciu stawek podanych w ofercie.
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia
podstawowego, wybranemu wykonawcy zamówienia polegającego na powtórzeniu
podobnych usług.

Jeżeli okazałoby się, że jest to niezbędne dla osiągnięcia celu zamówienia, Zamawiający
dopuszcza możliwość zmiany specyfikacji technicznej lub lokalizacji poszczególnych
elementów, a jeśli zmiany takie wpłyną na kalkulację kosztów Wykonawcy i na uzasadniony
wniosek Wykonawcy – odpowiednią zmianę wynagrodzenia.
Zamawiający dopuszcza także możliwość zmiany zawartej umowy bez przeprowadzenia
kolejnego przetargu z przyczyn analogicznych do przyczyn wymienionych w art. 455 ustawy
Prawo Zamówień Publicznych z 24.10.2019 r.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności następujący zakres prac:
a. zakup niezbędnych materiałów budulcowych oraz konstrukcyjnych tj. kołki, gałęzie, deski,
worki etc. i inne niezbędne materiały.
b. roboty przygotowawcze, konstrukcyjne - polegające na odpowiednim przygotowaniu
materiałów konstrukcyjnych (gałęzie, wypełnienie worków etc).
c. transport na miejsce wykonania prac, organizacja „placu” montażu, montaż i
uporządkowanie miejsca realizacji. Teren realizacji jest silnie podmokły i nie ma możliwości
bezpośredniego dojazdu do miejsca realizacji ciężkim sprzętem mechanicznym.
3. Zamawiający zaznacza, iż jeśli użyto w dokumentach przykłady nazw własnych produktów bądź
producentów dotyczące określonych modeli, systemów, elementów, materiałów, urządzeń itp.
mają one jedynie charakter wzorcowy (przykładowy) i dopuszczone jest składanie ofert
zawierających rozwiązania równoważne, które spełniają wszystkie minimalne wymagania
techniczne i funkcjonalne wymienione w dokumentach, przy czym Wykonawca zobowiązany
jest wykazać w treści złożonej oferty ich równoważność załączając stosowne opisy techniczne
i/lub funkcjonalne.
4. Podstawowe kody CPV:
50800000-3 – Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji
44210000-5 – Konstrukcje i części konstrukcji
5. Prace należy wykonać z uwzględnieniem następujących uwag:
a. NADZÓR. prace będą prowadzone na terenach zarządzanych przez Słowiński Park
Narodowy. Wykonawca ma obowiązek bezwzględnego stosowania wytycznych dla realizacji
przedmiotu zamówienia przedstawianych przez pracowników Parku; SPN będzie także
sprawował nadzór nad pracami i będzie brał udział w odbiorze prac.
Wykonawca ma także obowiązek zapewnienia nadzoru przyrodniczego (warunek
udziału w postępowaniu), sprawowanego przez będącą do dyspozycji Wykonawcy w każdej
chwili realizacji zamówienia.
b. ORGANIZACJA PRAC.
i. Teren realizacji jest trudno dostępny, podmokły, bez możliwości (w większości
wypadków) dojazdu bezpośrednio do miejsca montażu przetamowania. Rekomenduje
się zapoznanie z warunkami terenowymi przed złożeniem oferty.
ii. Wykonawca doprowadzi miejsce bezpośredniego wykonywania prac do należytego
stanu (pełnego uporządkowania) i uprzątnie teren z wszelkich odpadków powstałych w
wyniku realizacji zamówienia;
6. Postanowienia ogólne:
a. Wykonawca zrealizuje niezbędne czynności i poniesie wszelkie koszty związane z realizacją
zadania tj. wynikające wprost z opisu przedmiotu zamówienia, dokumentacji projektowo
technicznej i decyzji pozwolenie wodno-prawne jak również związane z organizacją,
utrzymaniem i późniejszą likwidacją placu montażowego oraz inne koszty towarzyszące np.:
robót przygotowawczych, materiałów niezbędnych do wykonania umowy (odpowiednie
ubrania ochronne, narzędzia), transportu.

b. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane przez własnych
pracowników i/lub na skutek nieprzestrzegania przepisów BHP.
c. Wykonawca przyjmuje odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone przez jego
pracowników, osoby działające na jego zlecenie, w tym za przypadki uszkodzenia ciała lub
mienia wyrządzone działaniem lub zaniechaniem przy realizacji przedmiotu umowy, w
zakresie przewidzianym przez kodeks cywilny.
d. Wykonawca, pod rygorem odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, dochowa wszelkich
przepisów ochrony przyrody, przepisów i zasad obowiązujących w lasach i w parku
narodowym, a także najlepszych praktyk ochrony przyrody choćby nie były wymagane
prawem, zapewniając że prace nie spowodują szkód przyrodniczych, w razie wątpliwości
konsultując się z SPN i z Zamawiającym.
e. Wykonawca wystawi gwarancję rzetelności wykonanych prac. Długość gwarancji jest
jednym z kryteriów oceny ofert.

IV. OFERTY WARIANTOWE
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

V. OFERTY CZĘŚCIOWE
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
Zamówienie podzielone jest na części wynikające z geograficznego położenia poszczególnych
przegród:

Część 1 – Kluki
1a - Wykonanie przetamowań ziemnych:
60 szt. przetamowań ziemnych, wykonanie wg załączonego opisu.
Przedmiar: torf w workach: 88,2m3, pozostałe parametry przyjąć wg opisu „Sposób wykonania
poszczególnych typów przetamowań” (patrz załącznik nr 5b do SIWZ) i załączonych profili rowów.
1b - Wykonanie przetamowań ziemnych na potorfiach:
5 szt. przetamowań ziemnych na potorfiach, wykonanie wg załączonego opisu.
Przedmiar: torf w workach: 22,5m3, pozostałe parametry przyjąć wg opisu „Sposób wykonania
poszczególnych typów przetamowań” (patrz załącznik nr 5b do SIWZ) i załączonych profili rowów.
1c - Wykonanie przetamowań drewniano-ziemnych:
6 szt. przetamowań drewniano-ziemnych, wykonanie wg załączonego opisu.
Przedmiar: torf w workach: 6,3 m3, pozostałe parametry przyjąć wg opisu „Sposób wykonania
poszczególnych typów przetamowań” (patrz załącznik nr 5b do SIWZ) i załączonych profili rowów.
1d – Nadsypanie i wyrównanie grobli-drogi leśnej między oddziałami 76 i 77
Nadsypanie pospółką grobli-drogi na odcinku 250m na wysokość średnio 0,5m 0,3m i szer. w koronie
2,5m 2,0m i jej zagęszczenie. Usunąć roślinność z korony drogi przed nadsypaniem. Wykonać
obustronnie opalikowanie palikami dębowymi con. 7x7cm w odstępach co ok. 1m 0,5m i
deskowanie deskami dębowymi grub. 5 cm.
1e - Nadsypanie i wyrównanie grobli-drogi leśnej w oddz. 75
Nadsypanie pospółką grobli-drogi na odcinku 60m na wysokość średnio 0,7m 0,5m i szer. w koronie
2,5m 2,0m i jej zagęszczenie. Usunąć roślinność z korony drogi przed nadsypaniem. Wykonać
obustronnie opalikowanie palikami dębowymi con. 7x7cm w odstępach co ok. 1m 0,5m i
deskowanie deskami dębowymi grub. 5 cm.

1f - Wzmocnienie i wyrównanie ścieżki dydaktycznej na zach. narożniku oddz. 73
Nadsypanie pospółką ścieżki na odcinku 160m na wysokość średnio 0,5m i szer. w koronie 1,5m i jej
zagęszczenie. Usunąć roślinność z korony ścieżki przed nadsypaniem. Wykonać obustronnie
opalikowanie palikami dębowymi con. 7x7cm w odstępach co ok. 1m i deskowanie deskami
dębowymi grub. 5 cm.

Część 2 – Ciemińskie Błota
2a - Wykonanie przetamowań ziemnych:
58 szt. przetamowań ziemnych, wykonanie wg załączonego opisu.
Przedmiar: torf w workach: 72,0m3, pozostałe parametry przyjąć wg opisu „Sposób wykonania
poszczególnych typów przetamowań” (patrz załącznik nr 5b do SIWZ) i załączonych profili rowów.
2b - Wykonanie przetamowań ziemnych na potorfiach:
6 szt. przetamowań ziemnych na potorfiach, wykonanie wg załączonego opisu.
Przedmiar: torf w workach: 25,2m3, pozostałe parametry przyjąć wg opisu „Sposób wykonania
poszczególnych typów przetamowań” (patrz załącznik nr 5b do SIWZ) i załączonych profili rowów.
2c - Wykonanie przetamowań drewniano-ziemnych:
9 szt. przetamowań drewniano-ziemnych, wykonanie wg załączonego opisu.
Przedmiar: torf w workach: 18m3, pozostałe parametry przyjąć wg opisu „Sposób wykonania
poszczególnych typów przetamowań” (patrz załącznik nr 5b do SIWZ) i załączonych profili rowów.
2d - Nadsypanie i wyrównanie grobli w oddz. 65t
Nadsypanie pospółką grobli 30m na wysokość średnio 0,5m i szer. w koronie 1,5m i jej zagęszczenie.
Usunąć roślinność z korony drogi przed nadsypaniem. Wykonać obustronnie opalikowanie palikami
dębowymi con. 7x7cm w odstępach co ok. 1m i deskowanie deskami dębowymi grub. 5 cm.

Część 3 – Wielkie Bagno (w dokumentach czasami oznaczane jako „Żarnowska”)
3a - Wykonanie przetamowań ziemnych:
151 szt. przetamowań ziemnych, wykonanie wg załączonego opisu.
Przedmiar: torf w workach: 231,3m3, pozostałe parametry przyjąć wg opisu „Sposób wykonania
poszczególnych typów przetamowań” (patrz załącznik nr 5b do SIWZ) i załączonych profili rowów.
3b - Wykonanie przetamowań ziemnych na potorfiach:
28 szt. przetamowań ziemnych na potorfiach, wykonanie wg załączonego opisu.
Przedmiar: torf w workach: 122,4m3, pozostałe parametry przyjąć wg opisu „Sposób wykonania
poszczególnych typów przetamowań” (patrz załącznik nr 5b do SIWZ) i załączonych profili rowów.
3c - Wykonanie przetamowań drewniano-ziemnych:
22 szt. przetamowań drewniano-ziemnych, wykonanie wg załączonego opisu.
Przedmiar: torf w workach: 27,9m3, pozostałe parametry przyjąć wg opisu „Sposób wykonania
poszczególnych typów przetamowań” (patrz załącznik nr 5b do SIWZ) i załączonych profili rowów.
3d – Wykonanie ścianek drewnianych na potorfiach
2 szt. o dług. odpowiednio 8 i 10 mb, wykonanie wg załączonego opisu.
3e – Zablokowanie przepustów
Trwałe zaczopowanie 2 szt. przepustów rurowych

3f – Nadsypanie i wyrównanie grobli z przebudową przepustu przy oddz. 46c
Zlikwidować istniejący przepust i wykonać w jego miejscu nowy rura dn 200 st., posadowiony
maksymalnie wysoko. Nadsypanie pospółką grobli 20m na wysokość średnio 0,5m 0,3m i szer. w
koronie 2,5m i jej zagęszczenie. Usunąć roślinność z korony drogi przed nadsypaniem. Wykonać
obustronnie opalikowanie palikami dębowymi con. 7x7cm w odstępach co ok. 1m i deskowanie
deskami dębowymi grub. 5 cm.
3g - Nadsypanie i wyrównanie grobli w oddz. 65t
Nadsypanie pospółką grobli 120m na wysokość średnio 0,5m 0,3m i szer. w koronie 2,5m 2,0m i jej
zagęszczenie. Usunąć roślinność z korony grobli przed nadsypaniem. Wykonać obustronnie
opalikowanie palikami dębowymi con. 7x7cm w odstępach co ok. 1m 0,5m i deskowanie deskami
dębowymi grub. 5 cm.

VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.
Zamawiający oczekuje wykonania zamówienia w terminie do 15.06.2021 r.

VII. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają łącznie warunki,
dotyczące:
a. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania – weryfikacja na
podstawie oświadczenia Wykonawcy – załącznik nr 2.
b. posiadania wiedzy i doświadczenia – w celu potwierdzenia spełnienia warunku
wykonawca winien wykazać się zrealizowaniem w okresie ostatnich 5 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie – należycie:
i.

co najmniej 1 pracy o polegającej na wielopunktowym tamowaniu odpływu
wody z torfowisk w celu ochrony przyrody oraz
ii. co najmniej 4 prac (praca z punktu (i) może ale nie musi być jedną z nich)
polegających na wykonywaniu działań ochronnych w rezerwacie lub parku
narodowym.
Weryfikacja spełnienia tego kryterium nastąpi na podstawie wykazu takich prac, (wg
załącznika nr 3 do ogłoszenia) wraz z podaniem ich rodzaju, daty i miejsca wykonania
oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy
roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały one
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Jeśli prace
zostały wykonane na rzecz Zamawiającego nie ma obowiązku przedstawiania takich
dowodów wraz z oferta.
c. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia – w celu potwierdzenia spełnienia tego warunku wykonawca
winien wykazać się zapewnieniem nadzoru przyrodniczego, sprawowanego przez
będącą do dyspozycji Wykonawcy w każdej chwili realizacji zamówienia, osobę o
doświadczeniu:
i. współudział merytoryczny w wykonywaniu co najmniej jednej terenowej,
prawidłowej metodycznie, inwentaryzacji przyrodniczej
lub

ii. zatrudnienie w instytucji ochrony przyrody na stanowisku wymagającym
rozpoznawania elementów przyrody w terenie.
Weryfikacja na podstawie informacji podanej przez wykonawcę wg załącznika nr 3.
d. sytuacji ekonomicznej i finansowej – weryfikacja na podstawie oświadczenia
Wykonawcy - załącznik nr 2.
e. braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia:
 z żadnej z przyczyn analogicznych do przyczyn wymienionych w art. 24 ust. 1
ustawy prawo zamówień publicznych
 za udział w organizacji przestępczej, zgodnie z definicją takiej organizacji
zawartą w art. 2 ust. 1 wspólnego działania Rady 98/733/WSiSW;
 za korupcję, zgodnie z definicją zawartą odpowiednio w art. 3 aktu Rady z dnia
26 maja 1997 r. oraz art. 3 ust. 1 wspólnego działania Rady 98/742/WSiSW;
 za oszustwo w rozumieniu art. 1 Konwencji o ochronie interesów finansowych
Wspólnot Europejskich;
 za udział w praniu pieniędzy, zgodnie z definicją art. 1 dyrektywy Rady
91/308/EWG z dnia 10 czerwca 1991 r. w sprawie uniemożliwienia korzystania z
systemu finansowego w celu prania pieniędzy
– weryfikowane na podstawie oświadczenia Wykonawcy – załącznik nr 2.
2.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej
sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami
niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

3.

Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu, podlegać będą
wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za
odrzuconą.

4.

Zamawiający do terminu otwarcia ofert może zmienić warunki prowadzonego przetargu
informując o tym na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie, na swojej stronie internetowej
www.kp.org.pl. W sytuacji, gdy Zamawiający uzna zmianę warunków za istotną może wydłużyć
termin składania ofert.

5.

Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że
Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub o wycofaniu oferty
przed terminem składania ofert. Powiadomienie powinno być dostarczone w zamkniętej,
zapieczętowanej kopercie opisanej tak jak oferta i oznaczonej dodatkowo napisem /ZMIANA/
lub /WYCOFANIE/.

6.

Wykonawca nie może dokonać zmian i wycofać oferty po upływie terminu składania ofert.

7.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się również Wykonawcy innych państw. Wykonawcy
zagraniczni powinni wówczas przedłożyć wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia.
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

8.

W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów, zawierających dane w innych
walutach niż w złotych polskich [PLN], Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie
kurs średni waluty obcej w złotych ogłoszony przez Narodowy Bank Polski (www.nbp.gov.pl) w
dniu przekazania ogłoszenia o zamówieniu do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej. W przypadku
braku ogłoszenia kursu średniego waluty obcej w dniu przekazania ogłoszenia, Zamawiający

jako kurs przyjmie najbliższy kurs ogłoszony przez NBP, po dniu przekazania ogłoszenia o
zamówieniu.

Sposób dokonania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie przeprowadzona na podstawie
złożonych przez wykonawców dokumentów i oświadczeń, wymaganych w rozdziale VII SIWZ –
zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków
udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu, a ich oferta zostanie
odrzucona.

VIII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY
W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:
1.1. Formularz ofertowy – wg wzoru załącznika nr 1 do SIWZ;
1.2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w punkcie
VII.1.a, d, e – załącznik nr 2 do SIWZ;
1.3. Wykaz wykonanych usług o zbliżonym charakterze i zakresie, o których mowa w punkcie
VII.1.b a także dane osób skierowanych do realizacji zamówienia, o których mowa w
punkcie VII.1.c – załącznik nr 3 do SIWZ;
1.4. Załączniki dokumentujące spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

IX. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z
WYKONAWCAMI
1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i wykonawcy przekazują
pisemnie, faksem lub mailem.
2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub drogą
mailową uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata (mógł się z nią
zapoznać) przed upływem terminu. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza
fakt ich otrzymania.
3. Adres do korespondencji: Klub Przyrodników, ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin, fax:
68 382 82 36, kp@kp.org.pl.
4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia. Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak
nie później niż na 6 dni przed terminem składania ofert.
5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał
specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na
stronie internetowej, na której dostępna jest SIWZ.

X. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest:
a) w zakresie przedmiotu zamówienia: Paweł Pawlaczyk, 600-482-119; email:
pawel.pawlaczyk@kp.org.pl
b) w zakresie dokumentacji przetargowej: Magdalena Makowska, 508-422-776; e-mail:
m.makowska.kp@gmail.com

XI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium.

XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
nieważności. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny.
3. Oferta powinna zawierać wypełniony zgodnie z SIWZ i podpisany formularz ofertowy – według
wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, oraz dokumenty i oświadczenia określone w
rozdziale VIII SIWZ.
4. Ofertę, zawierającą komplet dokumentów i oświadczeń określonych w rozdziale VIII, należy
złożyć w zamkniętej kopercie /opakowaniu/, która będzie zabezpieczona w sposób
uniemożliwiający odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia opakowania.
5. Koperta /opakowanie/ powinna być zaadresowana do Zamawiającego na adres:
Klub Przyrodników
ul. 1 Maja 22
66-200 Świebodzin
Oraz opisana:

TAMOWANIE ODPŁYWU WODY W 350 PUNKTACH NA ROWACH MELIORACYJNYCH I
BRUZDACH TERENOWYCH NA TERENIE TORFOWISK SŁOWIŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO
– WIELKIE BAGNO, KLUKI ORAZ CIEMIŃSKIE BŁOTA
„Nie otwierać przed dniem 11 14 stycznia 2021r. godz. 11:0013:00”

6. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania
Wykonawcy. Ewentualne upoważnienie innych osób do podpisania oferty musi być dołączone
do oferty.
7. Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być poświadczone „za zgodność z oryginałem”
przez Wykonawcę.
8. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
9. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane oraz spięte (zszyte) w sposób trwały,
zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty .
10. Wykonawca może złożyć w osobnej kopercie dokumenty stanowiące tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
(Dz. U. z 2003r. nr 153 poz. 1503 ze zm.). Strony powinny być ze sobą połączone i ponumerowane
z zachowaniem ciągłości numeracji stron oferty właściwej. Koperta ta musi być oznaczona
napisem ,,Tajemnica przedsiębiorstwa” i stanowić będzie niejawną część oferty. Informacja o
tym, które ze stron oferty zawierają informacje poufne powinna znaleźć się również w druku –
Formularz ofertowy (załącznik nr 1)

11. Wymagania dotyczące oferty, składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia (dotyczy również spółek cywilnych lub jawnych):
a. Wykonawcy występujący wspólnie, ustanawiają na piśmie pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawcy,
występujący wspólnie, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
b. Formularz ofertowy i dokumenty dotyczące składanej oferty powinny być podpisane
przez pełnomocnika wspólnie występujących wykonawców,
c. Kopie dokumentów dotyczących poszczególnych wykonawców potwierdza „za
zgodność z oryginałem” pełnomocnik wspólnie występujących wykonawców.

XIV. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1. Miejsce i termin składania ofert

1.1. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego: Klubu Przyrodników, ul. 1 Maja 22, 66200 Świebodzin
Termin składania ofert: do dnia 11 14 stycznia 2021r., do godz. 10:30 12:30.
1.2. W przypadku składania ofert drogą pocztową (przesyłka polecona lub poczta kurierska) za
termin jej złożenia przyjęty będzie dzień i godzina otrzymania oferty przez Zamawiającego.
1.3. Oferty należy przesłać na adres:
Klub Przyrodników,
ul. 1 Maja 22,
66-200 Świebodzin
1.4. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie, bez jej
otwierania.

2. Miejsce oraz termin otwarcia ofert.
2.1. Termin otwarcia ofert: 11 14 stycznia 2021 r. godz. 11:00 13:00.
2.2. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie zamawiającego: Klub Przyrodników, ul. 1 Maja 22,
66-200 Świebodzin
2.3. Otwarcie ofert jest jawne.
2.4. Kolejność otwierania ofert będzie zgodna z kolejnością rejestracji ich wpłynięcia do
Zamawiającego.
2.5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia.
2.6. Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także
informacje dotyczące ceny zawarte w ofertach.
2.7. Wykonawca, który nie będzie obecny przy otwieraniu ofert może wystąpić do
zamawiającego z wnioskiem o przesłanie informacji ogłoszonych w trakcie otwarcia ofert.
Informacje te zamawiający prześle niezwłocznie wykonawcy lub przekaże telefonicznie.
2.8. Wynik przetargu zostanie ogłoszony w siedzibie zamawiającego, na stronie internetowej
www.kp.org.pl oraz www.ted.europa.eu. Zamawiający o wyniku przetargu powiadomi
pisemnie lub faksem Wykonawców.

XV. WARUNKI WYBORU OFERTY
1. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
a. została złożona po terminie lub/i w niewłaściwym miejscu;
b. nie spełnia warunków zamówienia;
c. do oferty nie załączono wszystkich wymaganych dokumentów przewidzianych w SIWZ;
d. nie złożono wyjaśnień, pomimo wezwania do ich złożenia;

2.
3.
4.

5.

6.

e. stanowi czyn nieuczciwej konkurencji;
f. oferta jest niezgodna z przepisami prawa bądź z SIWZ;
Jeśli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty, ponieważ oferty uzyskały taką samą
liczbę punktów w bilansie kryterialnym, wówczas zamawiający wzywa wykonawców, którzy
otrzymali ocenę najwyższą do złożenia w terminie 3 dni ofert dodatkowych.
Wykonawcy składający oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen wyższych niż zaoferowane w
złożonych ofertach.
Zamawiający zapewnia sobie prawo do unieważnienia przetargu na każdym etapie
postępowania, gdy zachodzi któraś z poniższych przesłanek:
a. postępowanie obarczone jest wadą niemożliwą do skorygowania;
b. gdy wszystkie złożone w postępowaniu i nie podlegające odrzuceniu oferty zawierają
cenę przewyższającą kwotę jaką zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie
przedmiotu zamówienia;
c. w przypadku nie złożenia co najmniej jednej oferty spełniającej wymagania przetargu;
Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
a. zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru ofert;
b. zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zmiany treści ogłoszenia do
terminu składania ofert;
c. żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od wykonawców na etapie badania ofert;
wyznacza się termin na złożenie wyjaśnień oraz uzupełnienie dokumentacji w terminie
od 1 do 7 dni – w zależności od sytuacji;
d. odwołania przetargu przed terminem składania ofert.
W ocenie ofert będzie brała udział komisja przetargowa, która po wyborze oferty
najkorzystniejszej sporządzi protokół z przebiegu przetargu.

XVI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY
1. Cena oferty powinna obejmować pełny zakres robót będących przedmiotem zamówienia i
uwzględniać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia przy założeniu,
iż celem zamówienia jest oddanie do użytkowania kompletnych budowli, zgodnie z
dokumentacją projektową i zasadami wiedzy technicznej, w tym koszty związane z realizacją
przedmiotowego zamówienia oraz w szczególności koszty organizacji placu budowy,
przygotowania do odbioru końcowego.
2. Cena oferty musi zawierać należny podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Do oceny ofert zamawiający przyjmie cenę brutto z formularza ofert.
4. Cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN) niezależnie od wchodzących w jej skład
elementów.
5. Cena ofertowa powinna być określona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
6. Cena oferty stanowić będzie ryczałtowe wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
zamówienia.
7. Jeżeli złożona zostanie Oferta, której wybór prowadzić będzie do powstania obowiązku
podatkowego Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, w zakresie
dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej
oferty, doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby
obowiązek wpłacić, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

XVII. INFORMACJA O WALUTACH OBCYCH
Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.

XVIII. KRYTERIA WYBORU OFERTY

1. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie :

a) Cena ofertowa - znaczenie kryterium – 70%
b) Gwarancja – znaczenie kryterium – 30%,
Punkty zostaną obliczone wg. wzoru: a + b (wynik działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po
przecinku) osobno dla każdej części zamówienia, gdzie:

a)

cena najniższa spośród badanych ofert
liczba uzyskanych punktów = ________________________________________________________________ x 0,7
cena badanej oferty

b)

1) liczba uzyskanych punktów =

długość gwarancji oferowanej *
___________________________________________________

najkrótszy okres gwarancji

x 0,3

* długość liczona w latach.
2. Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta Wykonawcy, która w bilansie kryterialnym uzyska
najwyższą liczbę punktów.
3. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały
złożone oferty dające w bilansie kryterialnym taką samą ilość punktów, Zamawiający wezwie
wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego
ofert dodatkowych. Wykonawca składając oferty dodatkowe, nie może zaoferować wyższych niż
zaoferowane w złożonych ofertach elementów podlegających ocenie.

XIX. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY.
1. Z Wykonawcą, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą zostanie zawarta umowa w
terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej
oferty.
2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia przed upływem w/w terminu jeżeli
w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożona została tylko jedna oferta lub nie odrzucono
żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy.
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy Zamawiający
wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich
ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

XX. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO
TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA, OGÓLNE WARUNKI UMOWY
ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY
ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA TAKICH WARUNKACH

1. Wszelkie zobowiązania wynikające z realizacji przedmiotu zamówienia spoczywające na
wykonawcy oraz na zamawiającym zawiera wzór umowy – załącznik nr 4 do SIWZ.
2. Wykonawca składa oświadczenie, że wzór umowy został przez niego zaakceptowany i
zobowiązuje się, w przypadku wyboru jego oferty, do zawarcia umowy na określonych w niej
warunkach, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

XXI. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA

PRAWNEJ

PRZYSŁUGUJĄCYCH

Przetarg jest prowadzony na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego, w związku z czym z
obowiązującego prawa nie wynikają środki ochrony prawnej inne niż skarga do sądu na zasadach
ogólnych. Jednak, ustaleniem Zamawiającego, oferentom będzie przysługiwało wniesienie wniosku
do Zamawiającego o ponowne rozpatrzenie zagadnienia.

XXII. INNE
Do przetargu stosują się przepisy Kodeksu Cywilnego. Ustawy o Zamówieniach Publicznych nie
stosuje się. W sprawach nieuregulowanych przepisami Kodeksu Cywilnego, ani zapisami niniejszej
specyfikacji, Zamawiający, prowadząc postępowanie i oceniając oferty, ma prawo postępować w
każdy sposób niedyskryminujący, gwarantujący jawność, przejrzystość, obiektywizm i efektywność
udzielenia zamówienia oraz równy dostęp dla podmiotów gospodarczych ze wszystkich państw
członkowskich Unii Europejskiej, przy czym w szczególności za sposób spełniający te warunki będzie
uważane postępowanie analogiczne jak przewidziane w ustawie Prawo zamówień publicznych z dn.
29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późniejszymi zmianami), dla trybu przetargu
nieograniczonego.

ZAŁĄCZNIKI DO SPECYFIKACJI:

1. FORMULARZ OFERTOWY – załącznik nr 1
2. OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU – załącznik nr 2
3. WYKAZ WYKONANYCH USŁUG O ZBLIŻONYM CHARAKTERZE I ZAKRESIE ORAZ INFORMACJA O
DYSPONOWANIU ZASOBAMI – załącznik nr 3
4. WZÓR UMOWY – załączniki nr 4
5. ZESTAWIENIE PRZETAMOWAŃ W PODZIALE NA CZĘŚCI ZAMÓWIENIA – załącznik nr 5a
6. OPIS ZAMÓWIENIA – załącznik 5b
7. DOKUMENTACJA TECHNICZNA (plan przetamowań, pozwolenie wodnoprawne, profile rowów,
pliki shp lokalizacji przegród i grobli) – załącznik nr 5c.

