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Wszyscy Wykonawcy,
którzy złoŜyli ofertę

Zawiadomienie o uniewaŜnieniu postępowania

dotyczy przetargu w trybie w trybie przepisów Kodeksu Cywilnego art. 701 – 705 na zadanie pn:
Wykonanie usługi polegającej na opracowaniu dokumentacji przyrodniczej w części
faunistycznej na potrzeby sporządzenia dokumentacji i projektów planów ochrony
uwzględniający zakres planu zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 dla łącznie 10
projektowanych i 1 istniejącego rezerwatu w województwach lubuskim, zachodniopomorskim i
podlaskim w ramach projektu LIFE11 NAT/PL/423.

Zamawiający postanawia uniewaŜnić w/w przetarg, poniewaŜ w postępowaniu nie złoŜono co
najmniej jednej oferty spełniającej wymagania przetargu.
W postępowaniu złoŜono następujące oferty:
oferta 1. FRUGILE Arkadiusz Gawroński, ul. Łąkowa 17/27, 61-879 Poznań – oferta
odrzucona.
Uzasadnienie:
Zamawiający, zgodnie z zapisami siwz, dopuszcza łączenie funkcji koordynatora z funkcją innego
członka zespołu, nie wskazano natomiast w zapisach siwz by dopuszczał łączenie funkcji
poszczególnych ekspertów. ZałoŜeniem Zamawiającego było, by Wykonawca wykazał się
zespołem ekspertów, tymczasem Wykonawca FRUGILE Arkadiusz Gawroński podał jako
koordynatora, entomologa, malakologa i ornitologa jedną osobę – p. Arkadiusza Gawrońskiego.
W związku z czym Wykonawca nie spełnia warunku udziału w postępowaniu – dysponowania
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Ponadto Wykonawca nie przypisał w wykazie osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu
zamówienia, doświadczenia do poszczególnych ekspertów, w związku z czym Zamawiający nie
jest w stanie jednoznacznie stwierdzić, czy p. Arkadiusz Gawroński posiada odpowiednie
doświadczenie wymagane w siwz, jako kaŜdy z ekspertów (entomolog, ornitolog, malakolog) oraz
koordynator.

oferta 2. zespół autorski pod kierownictwem Zofii KsiąŜkiewicz, ul. Wrzosowa 8, 62-081
Przeźmierowo – oferta odrzucona.
Uzasadnienie:
Wykonawca nie wykazał dysponowania koordynatorem posiadającym doświadczenie wymagane
przez Zamawiającego w siwz. Zamawiający wymaga, by koordynator posiadał doświadczenie w
zakresie kierowania zespołem autorskim w realizacji co najmniej 1 projektu planów ochrony
rezerwatów przyrody lub parków narodowych lub parków krajobrazowych lub planu zadań
ochronnych dla obszaru Natura 2000, nie wykazano by wskazany w ofercie koordynator – Zofia
KsiąŜkiewicz – posiadał takie doświadczenie. Wykonawca nie spełnia warunku udziału w
postępowaniu – dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
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