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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:378968-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Świebodzin: Konstrukcje pływające
2020/S 155-378968
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Klub Przyrodników
Krajowy numer identyfikacyjny: Polska
Adres pocztowy: ul. 1 maja 22
Miejscowość: Świebodzin
Kod NUTS: PL43 Lubuskie
Kod pocztowy: 66-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Magdalena Makowska
E-mail: m.makowska.kp@gmail.com
Tel.: +48 508422776
Faks: +48 683828236
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.kp.org.pl
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://kp.org.pl/pl/inna-dzialalnosc/ogloszenia
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: organizacja pozarządowa

I.5)

Główny przedmiot działalności
Środowisko

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Montaż i instalacja konstrukcji 91 drewnianych pływających wysp na zbiorniku poeksploatacyjnym kopalni torfu
Krakulice, gm. Wicko, pow. lęborski

II.1.2)

Główny kod CPV
34515000 Konstrukcje pływające

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy
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II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót konstrukcyjnych i montażowych polegających na wykonaniu,
montażu na miejscu i zwodowaniu 91 drewnianych pływających wysp o wymiarach 234 x 234 cm na zbiorniku
poeksploatacyjnym kopalni Krakulice, gm. Wicko, powiat lęborski, woj. pomorskie.

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
45244000 Wodne roboty budowlane
44210000 Konstrukcje i części konstrukcji

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL636 Słupski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zbiornik poekploatacyjny kopalni torfu Krakulice, gm. Wicko powiat lęborski, woj. pomorskie, POLSKA

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności następujący zakres prac:
a. zakup niezbędnych materiałów budulcowych oraz konstrukcyjnych, tj. maty z korka ekspandowanego,
maty kokosowe, deski sosnowe, paliki, haki do mocowania dystansów, łańcuch do kotwienia wysp, śruby/bity/
gwoździe odporne na kwaśne środowisko w jaki będą zanurzone i inne niezbędne materiały z wyjątkiem torfu,
który dostarczy Zamawiający;
b. roboty przygotowawcze, konstrukcyjne – polegające na odpowiednim przygotowaniu desek, docięciu
poszczególnych elementów i złożeniu wysp;
c. transport na miejsce montażu, organizacja „placu” montażu, montaż i wodowanie. W celu doholowania wysp
Wykonawca powinien dysponować co najmniej dwoma łódkami płaskodennymi a osoby montujące powinny być
wyposażone w gumowe spodniobuty. Wykonawca może we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność
uzgodnić z kopalnią torfu Krakulice możliwość skorzystania z kolejki wąskotorowej na potrzeby transportu wysp
na miejsce wodowania;
d. przygotowanie do obsadzenia roślinnością poprzez wypełnienie wysp torfem (dostarczonym przez
Zamawiającego).
Dostarczony w kostkach przez Zamawiającego torf należy odpowiednio pociąć i umieścić na dnie wysp.
Dostarczony przez Zamawiającego torf będzie dwojakiego rodzaju – o długim włóknie, kostkowany stanowiący
ok. 70 % dostawy oraz – o krótkim włóknie, frezowany stanowiący ok. 30 % dostawy. Torf kostkowany należy
pociąć i namoczyć układając go na dnie wysp wypełniając je warstwą o grubości ok. 15 cm. Torf frezowany
należy wsypać na dno wyspy i namoczyć tworząc warstwę ok. 15 cm. Nie należy mieszać tych dwóch rodzajów
torfu w obrębie jednej wyspy. Wykonawca uzgodni z Zamawiającym rodzaj torfu na wyspach w poszczególnych
zestawach montażowych.
Pełny i szczegółowy opis zamówienia znajduje się w SIWZ i jego załącznikach.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
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Początek: 15/08/2020
Koniec: 31/03/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
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.

II.2.14)

Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.1)

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
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 do SIWZ;
b. 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 do SIWZ.

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają łącznie warunki, dotyczące sytuacji
ekonomicznej i finansowej – weryfikacja na podstawie oświadczenia Wykonawcy – załącznik nr 2 do SIWZ.

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
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O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają łącznie warunki, dotyczące
a. 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. 3 prac o podobnym charakterze przez co Zamawiający rozumie wykonanie wodnych konstrukcji drewnianych
służących ochronie przyrody na terenach chronionych, tj. pomosty, zastawki;
ii. co najmniej 1 pracy związanej z wykonaniem konstrukcji pływających wysp,
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.
Jednocześnie doświadczenie oferenta jest jednym z kryteriów oceny ofert;
b. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia –
weryfikacja na podstawie oświadczenia Wykonawcy – załącznik nr 2.
III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
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.

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)

Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)

Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)

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

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.1)

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 26/08/2020
Czas lokalny: 10:30

IV.2.3)

Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
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Data: 26/08/2020
Czas lokalny: 11:00
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3)

Informacje dodatkowe:
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zakresu 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 zmianie szczegółów wykonania, lub ograniczeniu zakresu
prac, lub 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.
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.
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 dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późniejszymi zmianami),
dla trybu przetargu nieograniczonego.

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Klub Przyrodników
Miejscowość: Świebodzin
Państwo: Polska

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
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.

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
07/08/2020
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