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OGŁOSZENIE
Klub Przyrodników ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę i montaż w terenie 70
automatycznych rejestratorów poziomu wody w piezometrach. Specyfikacja istotnych warunków
zamówienia będzie zamieszczona na www.kp.org.pl. Nie przewiduje się składania ofert częściowych
ani wariantowych. Termin wykonania zamówienia – 15 marca 2009. Warunki udziału w postępowaniu
wg art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Wadium nie stosuje się. Kryterium oceny
ofert będzie w 100% najniższa cena. Termin związania ofertą 30 dni. Oferty należy składać do 11
stycznia 2009 r. godziny 8:30 w siedzibie Zamawiającego.
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Świebodzin, 28 grudnia 2009 r.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż automatycznych rejestratorów poziomu wody
w piezometrach
Dotyczy ogłoszenia nr 253435 ; data zamieszczenia 28.12.2009 zamieszczonego w BZP
1) nazwa (firmę) oraz adres zamawiającego;
Klub Przyrodników, 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin
2) tryb udzielenia zamówienia;
Przetarg nieograniczony
3) opis przedmiotu zamówienia;
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż 70 urządzeń typu diver do pomiaru poziomu
wody w piezometrach na torfowiskach. Urządzenia powinny móc funkcjonować zamiennie jako
barodiver (czujnik ciśnienia atmosferycznego) oraz diver w piezometrze. Urządzenia powinny
spełniać następujące wymogi techniczne:
Wymiary
Pamięć
Odstępy pomiarowe
Obudowa
Czujnik ciśnienia
Zakres pomiarowy
- dokładność
- rozdzielczość
Temperatura
- dokładność
Żywotność

nie większe niż
nie mniej niż
zakres nie mniej niż
nie mniej niż
nie mniej niż
nie mniej niż
zakres nie mniej niż
nie mniej niż
nie mniej niż

średnica 20-25 mm x 90- 100mm
24000 pomiarów
0.5 s do 99 godzin
Stal nierdzewna
Ceramiczny
poziom wody: 10 m
1 cm
0.2 cm
-20 stopni C do 80 stopni C
0.01 stopnia C
5 lat

Waga
Gwarancja

nie więcej niż
nie mniej niż

80 g
12 miesięcy

60 urządzeń należy zamontować w terenie, w piezometrach na torfowiskach, w miejscach
szczegółowo wskazanych przez Zamawiającego na następujących torfowiskach w
województwach: pomorskim i zachodniopomorskim:
Kurze Grzędy – 7 szt.
Staniszewskie Błoto – 6 szt.
Jeziorka Chojnickie 6 szt.
Torfowisko Pobłockie – 10 szt.
Łebskie Bagna – 11 szt.
Bagna Izbickie – 10 szt
Słowińskie Błota – 3 szt.
Bagno Kusowo – 4 szt.
Warnie Bagno – 3 szt.
Pozostałe urządzenia należy przekazać Zamawiającemu do wykorzystania jako barodivery
Zamówienie realizowane w ramach projektu „Kontynuacja ochrony wysokich torfowisk bałtyckich na
Pomorzu” POIS.05.01.00-00-037/08 współfinansowanego ze środków pochodzących z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach V Priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Środowisko.
4) termin wykonania zamówienia
15 marca 2010 r.
5) opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny ich spełnienia
1. Warunki określone w art. 22 ust 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych –
weryfikowane na postawie oświadczenia oferenta, że spełnia te warunki
2. Brak przesłanek wykluczenia z art. 24 ust 1 lub 2 ustawy – weryfikowane na postawie
oświadczenia oferenta, że nie zachodzi żadna z wymienionych w tym artykule
okoliczności
6) wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia
spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

1. Oświadczenie o spełnianiu warunków z art. 22 ust 1 ustawy Prawo Zamówień
Publicznych
2. Oświadczenie, że nie zachodzi żadna a przesłanek wykluczenia z postępowania,
wymienionych w art. 24 ustawy o zamówieniach publicznych
7) informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania
oświadczeń i dokumentów, z podaniem adresu poczty elektronicznej lub strony internetowej
zamawiającego, jeżeli zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną;
Adres korespondencyjny podany w nagłówku. Telefonicznie – Robert Stańko, tel 068 3828236,
Elektronicznie – kp@kp.org.pl, z tematem Przetarg divery-BALTBOGS w polu Subject listu
elektronicznego
8) wymagania dotyczące wadium
Wadium nie stosuje się

9) termin związania oferta;
30 dni
10) opis sposobu przygotowywania ofert;
Oferta pisemna w zamkniętej kopercie z napisem Przetarg divery-BALTBOGS. W ofercie
należy podać oferowaną cenę netto w złotych oraz parametry oferowanych urządzeń, w tym co
najmniej parametry wymagane w opisie zamówienia.

11) miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert;
Klub Przyrodników, 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin, do 11 stycznia 2009 godzina 8:30.
Otwarcie ofert w w/w dniu i miejscu o godzinie 9:00.

12) opis sposobu obliczenia ceny;
Cena netto podana w ofercie

13) opis kryteriów, którymi zamawiajacy będzie sie kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem
znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert;
Kryteria oceny ofert i ich wagi:
 100% cena (najniższa cena netto)

14) informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego;
Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej, w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia
przekazania zawiadomienia o wyborze oferty (chyba że wpłynie tylko jedna oferta).
15) wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
Nie stosuje się
16) istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy
Termin płatności 30 dni.
Dopuszcza się zmianę postanowień zawartej umowy w następujących sytuacjach:
- w zakresie terminu wykonania, w przypadku wystąpienia wyjątkowo niesprzyjających
warunków atmosferycznych,
- w zakresie rozlokowania urządzeń między poszczególnymi torfowiskami, jeżeli konieczność
zmiany postanowień umowy wyniknie z przyczyn, które były niemożliwe do przewidzenia w
chwili jej zawierania, w szczególności w przypadku ujawnienia nieznanych uwarunkowań
wynikających z wymogów ochrony przyrody, lub
- jeżeli zmiana jest korzystna dla zamawiającego, a Wykonawca wyraża zgodę na zmianę;

17) pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postepowania
o udzielenie zamówienia.
Przysługują środki ochrony prawnej przewidziane ustawą Prawo Zamówień Publicznych.
Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, postanowień specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, czynności podjętych przez zamawiającego w postępowaniu oraz w przypadku
zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy
Prawo Zamówień Publicznych, można wnieść protest do zamawiającego
18) dopuszczalność ofert częściowych;
Nie
19) informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających,
Nie przewiduje się
20) dopuszczalność ofert wariantowych;
Nie
21) adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego, jeżeli zamawiający dopuszcza
porozumiewanie się drogą elektroniczną;
Wg informacji w nagłówku
22) Rozliczenia w walutach obcych
Nie przewiduje się
23) Aukcja elektroniczna
Nie przewiduje się
24) Zwrot kosztów udziału w postępowaniu
Nie przewiduje się

