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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:359189-2016:TEXT:PL:HTML

Polska-Świebodzin: Wodne roboty budowlane
2016/S 199-359189
Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Klub Przyrodników
927-15-06-791
1 Maja 22
Osoba do kontaktów: Magdalena Makles
66-200 Świebodzin
Polska
Tel.: +48 684756611
E-mail: magdalena.makles.kp@gmail.com
Faks: +48 683828236
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.kp.org.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e)
punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: organizacja pozarządowa

I.3)

Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Środowisko

I.4)

Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)
Opis
II.1.1)

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Budowa 7 szt. zastawek na terenie obiektu Dolina Płoni – Żydowo na obszarze Natura 2000 w ramach realizacji
projektu LIFE11 NAT/PL/423.

II.1.2)

Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Roboty budowlane
Wykonanie
Kod NUTS PL425
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II.1.3)

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

II.1.4)

Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5)

Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie 7 szt. zastawek
drewnianych na terenie obiektu Dolina Płoni Żydowo na obszarze Natura 2000 w ramach realizacji projektu
LIFE11 NAT/PL/423.

II.1.6)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
45244000, 45247200, 45247220

II.1.7)

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

II.1.8)

Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.9)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2)

Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1)

Całkowita wielkość lub zakres:
Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie 7 szt. zastawek drewnianych na terenie obiektu Dolina
Płoni Żydowo na obszarze Natura 2000 w ramach realizacji projektu LIFE11 NAT/PL/423.
Szacunkowa wartość bez VAT: 54 963,41 PLN

II.2.2)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.3)

Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3)

Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 2.1.2017. Zakończenie 1.3.2017

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

Wymagane wadia i gwarancje:
Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium.

III.1.2)

Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
1. Zamawiający żąda, aby Wykonawca przed podpisaniem umowy wniósł zabezpieczenie należytego
wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej przez Wykonawcę w ofercie.
2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących
formach:
a) pieniądzu, przelewem na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy podany przez Zamawiającego
przed podpisaniem umowy
b) poręczeniach bankowych,
c) poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych,
d) gwarancjach bankowych,
e) gwarancjach ubezpieczeniowych,
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f) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9.11.2000 o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. jedn. Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275 ze zm.).
3. Dopuszcza się zmianę formy zabezpieczenia.
4. Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy w terminie i na warunkach określonych
we wzorze umowy.
III.1.3)

Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
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.

III.1.4)

Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: tak
Opis szczególnych warunków: Przetarg jest prowadzony na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego.
Zamawiający zastrzega 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:
1. zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru ofert;
2. zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zmiany treści ogłoszenia do terminu składania
ofert;
3. 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;
4. odwołania przetargu przed terminem składania ofert.
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zawartej umowy, w następującym zakresie i okolicznościach:
a) zmiany terminu zakończenia wykonania przedmiotu umowy w następujących przypadkach:
wstrzymanie realizacji robót przez właściwe organy administracji publicznej bądź orzeczeniem sądu,
wstrzymanie realizacji robót przez Zamawiającego wynikające z potrzeb ochrony środowiska,
przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organ administracji decyzji, zezwoleń,
itp.,
odmowa wydania przez organ administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w
dokumentacji projektowej,
zmiany stanowiska właścicieli/zarządców gruntu, na terenie którego realizowane jest zamówienie mogące mieć
wpływ na dotrzymanie terminu realizacji umowy,
zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim okoliczność ma lub będzie mieć wpływ na dotrzymanie
terminu realizacji umowy.
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b) zmiany materiałów koniecznych do wykonywania robót wynikająca z niedostępności na rynku tych
materiałów spowodowanej w szczególności zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku,
c) wprowadzenia zmian w stosunku do dokumentacji projektowej na wykonanie robót zamiennych nie
wykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia w sytuacji konieczności zwiększenia bezpieczeństwa
realizacji robót budowlanych, usprawnienia procesu budowy bądź usunięcia wad ukrytych dokumentacji
projektowej i uzyskania założonego efektu użytkowego oraz zmiany obowiązujących przepisów prawa;
d) zmiany Podwykonawcy robót, pod warunkiem wyrażenia zgody Zamawiającego na taką zmianę.
e) innych zmian w postanowieniach umowy jeżeli konieczność ich zmiany wyniknie z przyczyn, które były
niemożliwe do przewidzenia w chwili jej zawierania, w szczególności w przypadku ujawnienia nieznanych
uwarunkowań wynikających z wymogów ochrony przyrody, albo w przypadku nietypowych warunków
atmosferycznych, albo technicznych (terenowych).
W przypadku wystąpienia w trakcie trwania umowy konieczności wykonania robót dodatkowych Zamawiający
ma prawo zlecić wykonawcy wykonanie tych robót. W takim przypadku Wykonawca powinien przedłożyć do
akceptacji Zamawiającego kalkulację ceny jednostkowej robót z uwzględnieniem cen nie wyższych od średnich
cen publikowanych w wydawnictwie „Sekocenbud” w miesiącu, w którym kalkulacja jest sporządzana oraz
nakładów rzeczowych określonych w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR), a w przypadku robót dla
których nie określono nakładów rzeczowych w KNR, wg innych ogólnie stosowanych katalogów lub nakładów
własnych zaakceptowanych przez Zamawiającego
W przypadku wstrzymania robót przez uprawnione podmioty, z przyczyn nie wynikających z winy Wykonawcy –
przedłużenie terminu jest możliwe o tyle dni, ile trwało wstrzymanie robót;
W przypadku wystąpienia braków i wad w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach budowy,
wymagających korekty – przedłużenie terminu o tyle dni ile trwało usunięcie braków i wad oraz o czas
niezbędny dla dostosowania się wykonawcy do zaistniałych zmian.
Zamawiający nie dopuszcza zmiany wynagrodzenia w przypadku przedłużenia terminu realizacji umowy.
III.2)

Warunki udziału

III.2.1)

Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub
handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Posiadanie uprawnień do
wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania –
weryfikacja na podstawie oświadczenia Wykonawcy
dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia –
weryfikacja na podstawie oświadczenia Wykonawcy
brak 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 26.5.1997 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 10.6.1991 w sprawie
uniemożliwienia korzystania z systemu finansowego w celu prania pieniędzy
— weryfikowane na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

III.2.2)

Zdolność ekonomiczna i finansowa
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Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Sytuacja ekonomiczna i
finansowej – weryfikacja na podstawie oświadczenia Wykonawcy.
III.2.3)

Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
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
– minimum 1 pracy z zakresu budownictwa wodnego, w którego zakres wchodziła budowa lub rozbudowa lub
przebudowa co najmniej 2 piętrzeń typu zastawka drewniana na obszarze torfowisk lub obszarów podmokłych o
podobnym charakterze, której celem było zachowanie siedlisk przyrodniczych – załącznik nr 3,
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
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.

III.2.4)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3)

Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1)

Informacje dotyczące określonego zawodu

III.3.2)

Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Rodzaj procedury
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Otwarta

IV.1.2)

Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3)

Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2)

Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1)

Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej
1. Cena. Waga 60
2. Długość udzielonej gwarancji. Waga 30
3. Termin realizacji zamówienia. Waga 10

IV.2.2)

Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.3)

Informacje administracyjne

IV.3.1)

Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
brak

IV.3.2)

Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

IV.3.3)

Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: nie

IV.3.4)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
27.11.2016 - 09:30

IV.3.5)

Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
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polski.
IV.3.7)

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

IV.3.8)

Warunki otwarcia ofert
Data: 27.11.2016 - 10:00
Miejscowość:
Świebodzin
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Zamówienie jest współfinansowane
ze środków LIFE+ i NFOŚiGW w ramach projektu pt.: Ochrona torfowisk alkalicznych (kod 7230) w
młodoglacjalnym krajobrazie Polski północnej, o numerze LIFE11 NAT/PL/423.

VI.3)

Informacje dodatkowe
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 29.1.2004 (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

VI.4.2)

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.4.3)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
11.10.2016
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