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Nr sprawy:FN.3251.2.2014.TNA ......................................................... Orzysz, dnia 04.07.2014.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Dokumentacja przetargowa dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
na: wykonanie audytu środowiska przyrodniczego ze szczególnym uwzględnieniem

stosunków wodnych na terenie wariantowych przebiegów drogi wodnej na odcinku
Giżycko-Orzysz w ramach I etapu budowy szlaku wodnego łączącego Wielkie
Jeziora Mazurskie z Kanałem Augustowskim.
1.

Zamawiający:
Gmina Orzysz;
ul. Giżycka 15, 12-250 Orzysz;
tel. 87 424 10 40
fax. 87 424 10 50
e-mail: um@orzysz.pl
www.bip.orzysz.pl , zakładka przetargi
godziny urzędowania: 7.30 – 15.30

2.
Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze
zm.), zwanej dalej PZP.
3.

Opis przedmiotu zamówienia
1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie audytu środowiska przyrodniczego ze
szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań hydrologicznych na terenie wariantowych
przebiegów drogi wodnej na odcinku Giżycko-Orzysz w ramach I etapu budowy szlaku
wodnego łączącego Wielkie Jeziora Mazurskie z Kanałem Augustowskim. Zamówienie
prowadzone będzie w ramach realizacji projektu pn. „Planowanie Miejskiego Obszaru
Funkcjonalnego wokół drogi wodnej łączącej Krainę Wielkich Jezior Mazurskich
z Pojezierzem Ełckim i Kanałem Augustowskim. Etap I”, współfinansowanym ze środków
Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013
(Konkurs dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie
planowania miejskich obszarów funkcjonalnych, ogłoszony przez Ministerstwo Rozwoju
Regionalnego).
2) Obszar objęty opracowaniem:
Obszar inwestycji poddany zostanie wszechstronnej analizie komponentów środowiska –
inwentaryzacji chronionej flory, fauny oraz siedlisk przyrodniczych, ze szczególnym
uwzględnieniem hydrogeologii, geologii oraz sporządzeniem szczegółowych map. Obszar
badań obejmie teren bezpośredniego miejsca planowanego przedsięwzięcia oraz teren
potencjalnego oddziaływania przedsięwzięcia, w postaci bufora o szerokości 50 - 200m od
planowanej inwestycji, po obu stronach planowanego szlaku wodnego. Całą trasę należy
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rozpatrywać w podziale na odcinki, dla których wykonane zostaną badania w różnej skali,
w zależności czy trasa biegnie przez jeziora lub w planowanym wykopie. Inwentaryzacja
powinna szczegółowo scharakteryzować tereny tzn. „punkty węzłowe”, gdzie planuje się
przebudowę istniejącej infrastruktury lub budowę nowych urządzeń hydrotechnicznych – np.
śluzy wodne, mosty, kolizje z przeszkodami terenowymi.
Na odcinku j.Tyrkło – j.Buwełno, należy wziąć pod uwagę trzy warianty potencjalnego
połączenia jezior: kanał, pochylnia, tunel.
Zamawiający dysponuje „Koncepcją rewitalizacji i rozbudowy drogi wodnej między Wielkimi
Jeziorami Mazurskimi a Kanałem Augustowskim na obszarze województw podlaskiego
i warmińsko – mazurskiego”, zwaną w dalszej części koncepcją - zostanie ona udostępniona
potencjalnemu Wykonawcy. Koncepcja obejmuje: analizę materiałów wyjściowych
i wskazanie 22 wariantów przebiegu szlaku wodnego; analizę wariantów pod kontem wyboru
dwóch projektów tras z optymalnym rozwiązaniami przestrzennymi, technicznymi
i biznesowymi. W treści koncepcji podjęto wstępną ocenę oddziaływania na środowisko,
wykonano analizę społeczno-gospodarczą i ekonomiczną oraz analizę potencjału
turystycznego. Wykonano także analizę i badania oraz koncepcję funkcjonalno-przestrzenną
dla każdego z projektów. Koncepcja obejmuje: materiały opisowe, graficzne typu mapy,
przekroje itp. oraz dokumentację zdjęciową.
3) Obowiązkiem potencjalnego Wykonawcy jest zweryfikowanie danych dostępnych
w Koncepcji oraz danych z dokumentów planistycznych gmin, i ich poszerzenie o niezbędne
badania.
4) Cel realizacji zamówienia:
Inwentaryzacja,
będzie
wyjściowym
materiałem
hydrologicznym
niezbędnych
do sporządzanie przyszłych operatów wodnoprawnych i prac projektowych budowli
hydrotechnicznych. Inwentaryzacja zweryfikuje możliwość realizacji zaproponowanej
w
koncepcji lokalizacji działań technicznych, potwierdzi lub wykluczy założenia
lokalizacyjne. Określone uwarunkowania środowiskowe przebiegu trasy będą bezpośrednio
wykorzystywane na etapie projektowania.
Wynikiem inwentaryzacji przyrodniczej ma być ekspertyza przyrodnicza obejmująca
charakterystykę i waloryzację środowiska przyrodniczego. Ekspertyza ma wskazać obszary
położone wzdłuż projektowanego szlaku wodnego najbardziej cenne i potencjalnie wrażliwe
na wpływ robót budowlanych i eksploatacje drogi wodnej, umożliwiając zaplanowanie,
adekwatnego do zakresu planowanych przedsięwzięć i stanu środowiska, zestawu rozwiązań
chroniących środowisko (organizacyjne, techniczne). Opracowana dokumentacja będzie
punktem wyjścia do oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ubieganie się
o środki unijne na realizację przedsięwzięcia w ramach perspektywy unijnej 2014-2020.
5) Położenie planowanej inwestycji:
Planowana inwestycja przebiegać będzie przez obszar czterech jednostek administracyjnych:
Gminę Orzysz, Gminę Giżycko, Miasto Giżycko, Gminę Miłki, w powiecie giżyckim i Piskim,
we wschodniej części województwa warmińsko-mazurskiego. Miasta Giżycko i Orzysz
znajdują się na krańcach planowanej drogi wodnej. Szlak przebiega w głównej mierze po
terenie gmin wiejskich leżących w bezpośrednim sąsiedztwie tych miast. Gminy Orzysz i Miłki
położone w sąsiedztwie głównego szlaku wodnego, obecnie nie są bezpośrednio połączone
drogą wodną. W ramach projektowanej inwestycji planuje się wydłużenie Szlaku Wielkich
Jezior Mazurskich o jeziora: Niałk Mały, Niałk Duży, Wojnowo, Tyrkło, Buwełno, Orzysz oraz
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rzeki Głaźna Stuga i Orzysza. Planowana długość nowej drogi wodnej na odcinku Giżycko –
Orzysz wynosi około 37 km.
6) Charakterystyka planowanej inwestycji określona została w załączniku nr 1.
7) Zakres opracowania - będącej przedmiotem zamówienia obejmuje:
Przybliżony zakres prac na odcinkach szlaku:
1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE (na podstawie zweryfikowanych materiałów
podanych w koncepcji)
1.1 Położenie gminy i odcinka drogi wodnej w strukturze administracyjnej i powiązania
komunikacyjne.
1.2 Infrastruktura techniczna na trasie i w rejonie planowanej drogi wodnej (zweryfikować
materiały podane w koncepcji).
1.3 Podstawa prawna
1.4 Materiał i metody prac badawczych i opracowań kameralnych (z podaniem metodyki
prac inwentaryzacyjnych do poszczególnych rodzajów prac wynikających z zakresu)
2. DIAGNOZA
STANU
–
UWARUNKOWANIA
PRZYRODNICZE
I
ANTROPOGENICZNE
2.1 Położenie geograficzne
2.2 Rzeźba terenu (na podstawie map w skali 1:5000)
2.3 Budowa geologiczna – rozpoznanie poprzez wiercenia, pobieranie prób, analizy
składu). Należy opracować na 3 poziomach szczegółowości rozpoznania.
a) obszary węzłowe (miejsca wejścia i wyjścia drogi wodnej do jeziora oraz miejsca
lokalizacji istniejących i planowanych budowli hydrotechnicznych - w obszarach
węzłowych należy wykonać wiercenia geologiczne do głębokości 30 m lub więcej,
zależnie od budowy geologicznej podanej w koncepcji i wymogów wynikających ze
specyfiki planowanych budowli hydrotechnicznych. Prace geologiczne musza być
wykonywane na podstawie zatwierdzonego planu robót geologicznych, przez
posiadających odpowiednie uprawnienia geologów i przedsiębiorstwo geologiczne;
b) trasa drogi wodnej biegnąca w planowanym wykopie - należy wykorzystać
materiały zawarte w koncepcji i uzupełnić je o płytkie wiercenia gleboznawcze do
głębokości 5 m (nie wymagające planu robót geologicznych), zależnie od potrzeb
wynikających ze zmian rodzajów utworów. Wiercenia gleboznawcze należy
wykonać w osi trasy kanału. Lokalizację i rozstaw wierceń należy dostosować do
budowy
geologicznej
podanej
w
koncepcji.
Wynikiem
rozpoznania
gleboznawczego musi być rodzaj utworu i głębokość zwierciadła wody gruntowej.
c) odcinki drogi wodnej biegnące po jeziorach - na trasie drogi wodnej biegnącej
przez jeziora należy wykorzystać materiały zawarte w koncepcji.
2.4 Ocena stanu użytkowania terenu (na podstawie map w skali 1:5000)
2.5 Warunki hydrogeologiczne, ujęcia i jakość wód podziemnych (wiercenia, poziomy wód
podziemnych, pobieranie prób do analiz, określanie współczynnika filtracji)
Należy zweryfikować materiały zawarte w koncepcji i uzupełnić je o wyniki uzyskane z
głębokich wierceń i płytkich wierceń gleboznawczych. Z wierceń gleboznawczych,
należy pobrać próbki o nienaruszonej strukturze do laboratoryjnych badań
współczynnika filtracji, charakteryzującego utwory znajdujące się na kopanym odcinku
drogi wodnej.
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2.6 Wody powierzchniowe: zasoby, hydrografia, jakość wód (bilanse odcinkowe wód
powierzchniowych, badania przepływów)
Trasa drogi wodnej nie może w sposób istotny zmieniać aktualnego stanu rzek. Jeśli
zachodziłaby taka konieczność, należy wskazać trasę drogi wodnej biegnącą
w wykopie obok naturalnego koryta rzeki. Dopuszczalne są krótkie odcinki naturalnej
rzeki wykorzystywanej do potrzeb drogi wodnej ale tylko w szczególnie uzasadnionych
przypadkach. Charakterystykę warunków hydrologicznych zawartych w koncepcji,
należy uzupełnić o bilanse zmian stanów i przepływów wody pomiędzy jeziorami
uwzględniając planowane budowle hydrotechniczne lub w przypadku drogi wodnej
biegnącej w wykopie – określić wpływ na hydrologię drogi wodnej. Dopuszcza się
propozycję innych rozwiązań w odniesieniu do podanych w „koncepcji”.
W zakresie jakości wód należy korzystać z aktualnych danych monitoringu
regionalnego. Należy określić skutki wynikające z połączenia jezior o różnych
charakterystykach jakości wód wraz z proponowanymi możliwymi rozwiązaniami
problemu.
Należy dokonać rozpoznania przeszkód podwodnych (stare budowle hydrotechniczne,
głazy i inne, zalegające do głębokości 2 m na wejściu i wyjściu z jezior.
2.7 Warunki klimatyczne terenu.
2.8 Typy gleb i ich klasyfikacja bonitacyjna (mapy sozologiczne, odkrywki stwierdzające
typ i podtyp gleby, pobieranie prób do analiz właściwości fizyko- chemicznych,
ustalenie klas bonitacyjnych)
Rozpoznanie gleb należy wykonać w pasie:
a) o szerokości od 50 - 100 m po obu stronach wzdłuż trasy drogi wodnej.
b) na odcinkach drogi biegnących przez jezioro rozpoznanie należy prowadzić wzdłuż
brzegów w pasie o szerokości 50-100 m.
c) Na odcinkach charakteryzujących się wysokimi walorami przyrodniczymi,
szerokość pasa terenu należy dostosować do warunków przyrodniczych.
Charakterystykę należy opracować na podstawie map glebowo-rolniczych. Treści
zawarte na mapach należy uzupełnić o wiercenia do głębokości 5 m, zależnie od
potrzeb wynikających ze zróżnicowania glebowego terenu. szczególnie dotyczy to
odcinków biegnących w wykopie. W ramach rozpoznania należy pobrać próbki do
określenia składu mechanicznego utworów i podstawowych właściwości fizycznych
i chemicznych gleb oraz próbki w stanie nienaruszonym do określenia współczynnika
filtracji. Rozpoznanie należy prowadzić w osi wykopu.
2.9 Zbiorowiska roślinne, gatunki chronione (zdjęcia fitosocjologiczne, mapy zbiorowisk,
wykaz gatunków chronionych). Badania należy prowadzić w pasach o szerokości:
a) o szerokości 100 - 200 m po obu stronach wzdłuż trasy drogi wodnej biegnącej
w wykopie;
b) na odcinkach drogi biegnących przez jezioro rozpoznanie należy prowadzić wzdłuż
brzegów w pasie o szerokości 50-100 m;
c) na odcinkach charakteryzujących się wysokimi walorami przyrodniczymi,
szerokość pasa terenu należy dostosować do warunków przyrodniczych.
Inwentaryzacje należy prowadzić na mapach w skali 1:5000, metodą powszechnie
przyjętą w fitosocjologii. Należy zaznaczyć na mapach lokalizację zbiorowisk objętych
ochroną prawną oraz gatunków chronionych.
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2.10 chronione gatunki grzybów (na trasie drogi wodnej biegnącej w wykopie).
2.11 Fauna: ptaki, motyle dzienne, wybrane gatunki owadów, płazy, gady, ssaki.
Inwentaryzacja ptaków musi obejmować zmienność fenologiczną populacji na całej
długości trasy drogi wodnej, natomiast dodatkowo Monitoring Pospolitych Ptaków
Lęgowych w trasie drogi biegnącej w wykopie.
Inwentaryzację: płazów, gadów, owadów, chrząszczy i motyli dziennych na trasie
drogi biegnącej w wykopie należy prowadzić zgodnie z metodykami obowiązującymi
w poszczególnych grupach fauny. Inwentaryzację wyżej wymienionych grup wzdłuż
trasy biegnącej przez jeziora, należy prowadzić metodami uproszczonymi.
Inwentaryzacja uwzględni gatunki chronione przepisami krajowymi oraz wymienione w
załącznikach dyrektyw Rady Unii Europejskiej.
2.12 Walory krajobrazowe.
Należy stosować metodykę waloryzacji dla terenów o wysokich walorach
przyrodniczych wraz z analizą wariantów trasy drogi wodnej.
2.13 Inwentaryzacja elementów przyrody na terenach objętych ochroną prawną
(dostosować zakres i szczegółowość inwentaryzacji do występujących walorów
przyrodniczych).
2.14 Ocena jakości powietrza atmosferycznego (na podstawie aktualnych danych
monitoringu regionalnego)
2.15 Ocena zanieczyszczeń środowiska hałasem (na podstawie aktualnych danych
monitoringu regionalnego)
8) Istotnym elementem zamówienia są prace geologiczne dla odcinka J. Buwełno – J.
Tyrkło przy uwzględnieniu wariantu budowy kanału/ tunelu. Wiercenia należy wykonać w
oparciu o zatwierdzony plan prac geologicznych. Celem przeprowadzonych badań jest
ustalenie budowy geologicznej ze szczególnym uwzględnieniem warunków
hydrogeologicznych terenu między jeziorami Tyrkło i Buwełno w minimum 2 podłużnych
przekrojach geologicznych, w pasie o szerokości conajmniej 150 m i w rozstawie około
100 m między punktami badawczymi. Rozpoznanie geologiczne należy przeprowadzić
do głębokości minimum 5,0 m poniżej lustra wód powierzchniowych jeziora Tyrkło
i Buwełno (rzędna około 110 m npm). Badania wykonać należy pod kierunkiem
uprawnionego hydrogeologa. `Równolegle wynikiem programu badań będzie ustalenie
wyjściowych parametrów technicznych gruntów podłoża poprzez wykonanie sondowań
badawczych np. sondowaniami statycznymi CPT/CPTu. Zostaną pobrane próbki gruntów
sypkich i będą objęte badaniami laboratoryjnymi - przesiewy z ustaleniem współczynnika
filtracji. Zostaną pobrane próbki wód gruntowych i będą objęte badaniami laboratoryjnymi
chemizmu wód, w tym również w kierunku agresywności wody ze względu na możliwości
posadowienia konstrukcji budowlanych poniżej poziomu lustra wód gruntowych.
Wynikiem wykonanego rozpoznania geologicznego i hydrogeologicznego będzie
wskazanie możliwych rozwiązań koncepcyjnych związanych z zaprojektowaniem drogi
wodnej - szlaku żeglugowego między jeziorami Tyrkło i Buwełno ze szczególnym
uzwględnieniem wpływu planowanych koncepcji na stan środowiska przyrodniczego /na
szatę roślinną i świat zwierząt).
9) MAPY - Mapy geomorfologiczne, geologiczne, hydrogeologiczne i sozologiczne terenu
opracowania w odpowiedniej skali, dostosowanej do przedmiotu i zakresu badań.
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10) Harmonogram i odbiór przedmiotu zamówienia
a) Prace przygotowawcze – przygotowanie metodyki, opracowanie zakresu
i harmonogramu prac terenowych;
b) Prace terenowe – w okresie od dnia Zaakceptowania etapu przygotowawczego przez
Zamawiającego do 31 maja 2015r., badania terenowe komponentów przyrodniczych
na wybranych powierzchniach badawczych
c) Spotkania monitorujące – raz na dwa miesiące (do 10 spotkań w czasie realizacji
zamówienia)
d) Opracowanie wyników analizy – sporządzenie kompleksowego opracowania
z całości wykonanych prac do 10 czerwca 2015 r. Wykonawca przedstawi ww.
dokument na spotkaniu zorganizowanym przez Wykonawcę w siedzibie
Zamawiającego.
11) Organizacja procesu komunikacji.
W trakcie prac nad opracowaniem Wnioskodawca ma obowiązek współpracować
z zespołem ekspertów powołanym przez Zamawiającego, w ramach cyklu spotkań
dyskusyjnych zorganizowanych przez Wykonawcę, prowadzonych pod przewodnictwem
Koordynatora projektu.
Zespół ekspertów Zamawiającego bierze udział w opracowaniu założeń inwentaryzacji
i odbiorach poszczególnych jej części. Zamawiający przedstawi Wykonawcy skład
Zespołu. Skład Zespołu może ulegać zmianie w trakcie pracy nad inwentaryzacją
stosownie do zidentyfikowanych potrzeb jego modyfikacji. Zmiana składu Zespołu
dokonywana jest przez Zamawiającego w porozumieniu z Wykonawcą;
12) Dokument należy opracować w języku polskim, a jego wersję ostateczną dostarczyć
Zamawiającemu w 6 egzemplarzach drukowanych oraz 6 egzemplarzach na
elektronicznych nośnikach informacji, w plikach w formacie .pdf oraz plikach źródłowych
możliwych do edycji (.doc, .docx, .rtf) wraz z mapami w odpowiedniej skali i zakresie.
13) Wykonawca przeniesie na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie do wszystkich
elementów prac i dokumentów, powstałych w związku z wykonaniem przedmiotu
zamówienia, w zakresie rozporządzania nimi i korzystania z nich przez czas
nieoznaczony na wszystkich polach eksploatacji.
14) Wspólny Słownik Zamówień:
CPV 90.72.17.00-4 Usługi ochrony gatunków zagrożonych
CPV 90.71.30.00-8 Usługi konsultacyjne w zakresie zagadnień dotyczących środowiska
CPV 90.70.00.00-4 - Usługi środowiska naturalnego
CPV 90.72.10.00-7 Usługi związane z bezpieczeństwem środowiska
15) Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 (Konkurs dotacji na działania
wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich
obszarów funkcjonalnych, ogłoszony przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego).
4. Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
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5. Termin wykonania zamówienia
Termin realizacji przedmiotu zamówienia – od podpisania umowy do końca 24 czerwca 2015 r.
6.

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia
tych warunków
1) W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełnią warunki udziału
w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 PZP:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek ich posiadania.
Wykonawca wykaże spełnienie powyższego warunku udziału w postępowaniu poprzez
złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 PZP;
(w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie
niniejszego zamówienia w trybie art. 23 PZP, oceniane będzie ich łączne spełnienie
powyższego warunku).
b) posiadają wiedzę i doświadczenie
Wykonawca wykaże spełnienie powyższego warunku udziału w postępowaniu poprzez
wykazanie posiadania doświadczenia przy realizacji co najmniej 3 usługi w zakresie
wykonania ekspertyz środowiskowych polegających na audycie komponentów
środowiska przyrodniczego oraz doświadczenie przy realizacji co najmniej 1 usługi
w zakresie wykonania ekspertyz polegających w szczególności na lokalizacji szlaków
wodnych,
charakterystyki
warunków
geologicznych,
charakterystyki
wód
powierzchniowych, zlewni i dopływów, charakterystyki wód podziemnych dla inwestycji
związanych z drogami wodnymi. (Przez jedną wykonaną usługę Zamawiający rozumie
realizację jednej umowy). Ocena powyższego warunku nastąpi poprzez weryfikację
informacji ujętych w wykazie usług wykonanych a w przypadku świadczeń okresowych
lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich
wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały
wykonane, oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych usług,
określających, czy usługi te zostały wykonane w sposób należyty oraz poprzez złożenie
oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 PZP. (w przypadku
wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego
zamówienia w trybie art. 23 PZP, oceniany będzie ich łączne posiadanie wiedzy
i doświadczenia)
c) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym
Wykonawca wykaże dysponowanie sprzętem do prac hydrogeologicznych
i geologicznych – co najmniej wiertnicą z łatwą możliwością przemieszczania, która
umożliwia wykonywanie badań w terenie trudnodostępnym oraz sondą do polowych
badań gruntu metodą „in situ” oraz poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu
warunków określonych w art. 22 ust. 1 PZP; (w przypadku wspólnego ubiegania się
dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia w trybie art. 23
PZP., oceniany będzie ich łączne spełnienie powyższego warunku).
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d) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
Wykonawca wykaże spełnienie powyższego warunku udziału w postępowaniu poprzez
wykazanie dysponowania następującymi osobami:
 koordynatorem projektu – do kierowania zespołem autorskim, osobą legitymującą
się wykształceniem wyższym z dziedziny nauk przyrodniczych (preferowane
w zakresie geologii lub hydrogeologii) oraz doświadczenie w realizacji co najmniej
3 audytów środowiska przyrodniczego;
 przyrodnikiem, posiadającym doświadczenie przy
realizacji przynajmniej 2
projektów oceny stanu środowiska przyrodniczego;
 specjalistą ds. ochrony środowiska lub leśnictwa;
 hydrologiem, posiadającym doświadczenie przy wykonaniu przynajmniej 2 lub jest
współautorem opracowań, w których przedmiotem badań był obszar szczególnie
cenny pod względem przyrodniczym (rezerwat przyrody, park narodowy) oraz
posiadającym doświadczenie w zakresie wprowadzania, gromadzenia,
przetwarzania i wizualizacji danych geograficznych, przy użyciu systemu GIS
i który w ciągu ostatnich dwóch lat brał udział w sporządzaniu map związanych
z projektami na terenie rezerwatów przyrody, parków narodowych, parków
krajobrazowych,
Natura
2000,
projektów
planów
zagospodarowania
przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego, itp. w zakresie systemu informacji przestrzennej (GIS)
 hydrogeologiem z uprawnieniami do kierowania pracami w zakresie
rozpoznawania zasobów wód podziemnych oraz określania warunków
hydrogeologicznych;
 osobą posiadającą uprawnienia budowlane oraz doświadczenie przy
projektowaniu budowli hydrotechnicznych lub budowli melioracji wodnych. osobą,
posiadająca uprawnienia do wykonywania prac podwodnych.
Ocena powyższego warunku nastąpi poprzez weryfikację informacji ujętych w wykazie
osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia
i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych
przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
(w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie
niniejszego zamówienia w trybie art. 23 PZP, oceniany będzie ich łączne dysponowanie
odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia).
e) posiadają sytuację ekonomiczna i finansową
Wykonawca wykaże posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej
w wysokości 250 000 zł
Ocena powyższego warunku nastąpi poprzez weryfikację informacji banku lub
spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych
środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz poprzez
złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 PZP.
(w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie
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2)

3)

4)
5)

7.

niniejszego zamówienia w trybie art. 23 PZP, oceniany będzie ich łączne spełnienie
powyższego warunku).
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału
w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia
warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 PZP, poprzez złożenie oświadczenia
o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 PZP oraz
dokumentów wymiennych w ust. 7 pkt. 2, 5-6 SIWZ (w przypadku wspólnego ubiegania
się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w trybie
art. 23 PZP. w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich).
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamówienia 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, dołączone do oferty
zobowiązanie tych podmiotów lub inny dokument dotyczący oddania do dyspozycji
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
Z treści zobowiązania lub innego dokumentu na wynikać kwestia regulacji sposobu
wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia, charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,
zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
Wykonawca jest zobowiązany do wykazania spełnienia powyższych warunków nie później
niż na dzień składania ofert.
Wykonawca, który nie wykaże spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać
będzie wykluczeniu z udziału w postępowaniu.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu
1)
Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 PZP (zgodnie
z załącznikiem nr 1 do SIWZ);
2)
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24
ust. 1 PZP - załącznik nr 2 do SIWZ;(w przypadku wspólnego ubiegania się
o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w trybie
art. 23 PZP w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego
z nich);
3)
wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz
których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy
zostały wykonane lub są wykonywane należycie
W wykazie należy umieścić co najmniej 3 usługi w zakresie wykonania ekspertyz
środowiskowych polegających na audycie komponentów środowiska przyrodniczego
oraz doświadczenie przy realizacji co najmniej 1 usługi w zakresie wykonania
ekspertyz polegających w szczególności na lokalizacji szlaków wodnych,
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4)

5)

6)

7)

8)

charakterystyki warunków geologicznych, charakterystyki wód powierzchniowych,
zlewni i dopływów, charakterystyki wód podziemnych dla inwestycji związanych
z drogami wodnymi. (Przez jedną wykonaną usługę Zamawiający rozumie realizację
jednej umowy). (zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ); Dowodami określającymi, że
usługi te zostały wykonane w sposób należyty są: poświadczenie, inne dokumenty jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w
stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa wcześniej, jak również dokumenty
potwierdzające należyte wykonanie usług, określone w § 1 ust. 1 pkt
3
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie
rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form,
w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817) (w przypadku
wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego
zamówienia w trybie art. 23 PZP, Wykonawcy składają wspólny dokument);
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także
zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami;; (zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ)
(w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie
niniejszego zamówienia w trybie art. 23 PZP, Wykonawcy składają wspólny
dokument);
wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych
wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz
z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami (zgodnie z załącznikiem
nr 9 do SIWZ);
informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy,
wystawioną nie wcześniej niż3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo
składania wniosków o dopuszczenie do udziałuw postępowaniu o udzielenie
zamówienia.
aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1
pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie
niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w trybie art. 23 PZP
w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich);
listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy
z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym,
że nie należy do grupy kapitałowej (załącznik nr 5 do SIWZ) (w przypadku wspólnego
ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej
Wykonawców w trybie art. 23 PZP w ofercie muszą być złożone przedmiotowe
dokumenty dla każdego z nich).
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Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w ust. 7 pkt 7 siwz –
składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji
ani nie ogłoszono upadłości.
(w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez
dwóch lub więcej Wykonawców w trybie art. 23 PZP w ofercie muszą być złożone
przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich);
10) Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust.
7 pkt 7 siwz, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym
określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed
właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub
kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed
notariusze.
7) Dokumenty, o których mowa w ust. 7 pkt 7 siwz powinny być wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
8) UWAGA: zgodnie z art. 26 ust. 2b PZP, jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie
warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 PZP, polega na zasobach innych
podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b PZP, a podmioty te będą brały
udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy
przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w ust. 7
pkt 2, 7-8 SIWZ.
9) Przy przygotowaniu oferty należy zapoznać się z listą dokumentów, które należy
załączyć do oferty. Lista wymieniona jest w ust. 13 pkt 7 SIWZ.

9)

8.

Wykonawcy należący do tej samej grupy kapitałowej
1)
Na potrzeby postępowania przez grupę kapitałową rozumie się wszystkich
przedsiębiorców (w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej,
a także: osobę fizyczną, osobę prawną, a także jednostkę organizacyjną niemającą
osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, organizującą
lub świadczącą usługi o charakterze użyteczności publicznej, które nie są
działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności
gospodarczej, osobę fizyczną wykonującą zawód we własnym imieniu i na własny
rachunek lub prowadzącą działalność w ramach wykonywania takiego zawodu, osobę
fizyczną, która posiada kontrolę, w rozumieniu pkt 2, nad co najmniej jednym
przedsiębiorcą, choćby nie prowadziła działalności gospodarczej w rozumieniu
przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli podejmuje dalsze działania
podlegające kontroli koncentracji, o której mowa w art. 13 ustawy o ochronie
konkurencji i konsumentów, związek przedsiębiorców – na potrzeby przepisów
dotyczących praktyk ograniczających konkurencję oraz praktyk naruszających
zbiorowe interesy konsumentów), którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub
pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę.
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2)

3)

4)

9.

Zgodnie z ustawą z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
(Dz. U. 2007 Nr 50, poz. 331 z późn.zm.) przez przejęcie kontroli - rozumie się
wszelkie formy bezpośredniego lub pośredniego uzyskania przez przedsiębiorcę
uprawnień, które osobno albo łącznie, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności
prawnych lub faktycznych, umożliwiają wywieranie decydującego wpływu na innego
przedsiębiorcę lub przedsiębiorców; uprawnienia takie tworzą w szczególności:
a)
dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na
zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, także jako
zastawnik albo użytkownik, bądź w zarządzie innego przedsiębiorcy
(przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi
osobami,
b)
uprawnienie do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu
lub rady nadzorczej innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także
na podstawie porozumień z innymi osobami,
c)
członkowie jego zarządu lub rady nadzorczej stanowią więcej niż połowę
członków zarządu innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego),
d)
dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce
osobowej zależnej albo na walnym zgromadzeniu spółdzielni zależnej, także
na podstawie porozumień z innymi osobami,
e)
prawo do całego albo do części mienia innego przedsiębiorcy
(przedsiębiorcy zależnego),
f)
umowa przewidująca zarządzanie innym przedsiębiorcą (przedsiębiorcą
zależnym) lub przekazywanie zysku przez takiego przedsiębiorcę;
Zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 5 PZP, Zamawiający wyklucza z postępowania
Wykonawców należących do tej samej grupy kapitałowej, którzy złożyli odrębne oferty
w tym samym postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania
nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy Wykonawcami
w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty oświadczenie o przynależności
do grupy kapitałowej wraz z listą podmiotów należących do tej samej grupy
kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji
i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej (załącznik
nr 5 do SIWZ).

Zamiana, wycofanie i zwrot oferty
1)
Wykonawca może wprowadzić zmiany oraz wycofać złożoną przez siebie ofertę
przed terminem składania ofert, pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne
zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert:
a)
W przypadku wycofania oferty, Wykonawca składa pisemne oświadczenie,
że ofertę swą wycofuje, w zamkniętej kopercie zaadresowanej jak w ust. 13
pkt 6 SIWZ z dopiskiem „WYCOFANIE”. Koperty oznaczone „WYCOFANIE”
będą otwierane w pierwszej kolejności po stwierdzeniu poprawności
postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami.
b)
W przypadku zmiany oferty, Wykonawca składa pisemne oświadczenie, iż
ofertę swą zmienia, określając zakres i rodzaj tych zmian, a jeśli
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2)

oświadczenie o zmianie pociąga za sobą konieczność wymiany czy też
przedłożenia nowych dokumentów - Wykonawca winien dokumenty te
złożyć. Powyższe oświadczenie i ewentualne dokumenty należy zamieścić
w zamkniętej kopercie wewnętrznej i zewnętrznej, oznaczonych jak w ust. 13
pkt. 6 SIWZ, przy czym koperta zewnętrzna powinna mieć dopisek
„ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu
oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności
procedury dokonania zmiany, zostaną dołączone do oferty.
Wykonawca nie może wprowadzić zmiany do oferty oraz wycofać jej po upływie
terminu składania ofert.

10.

Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych
do porozumiewania się z Wykonawcami;
1)
W porozumiewaniu się pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą obowiązuje zasada
pisemności. Zamawiający dopuszcza przekazywanie oświadczeń, wniosków,
zawiadomień oraz informacji za pomocą faksu i drogą elektroniczną, jednak pod
warunkiem, że każda ze stron niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania pisemnie.
2)
Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami są:
a) zakresie merytorycznym – Agnieszka Kombel;
b) w zakresie formalnym – Anna Bogdanowicz.
3)
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień
niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert
pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym
upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, tj. 09.07.2014r. Przedłużenie
terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Treść zapytań wraz
z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał specyfikację
istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści je na
stronie internetowej, na której zamieszczona została SIWZ.

11.
1)

2)

Termin związania ofertą
Postanowienia zwarte w złożonej ofercie wiążą Wykonawcę przez 30 dni kalendarzowych
od upływu terminu składania ofert. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni
przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający może tylko raz zwrócić się do
Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie
dłuższy jednak niż 60 dni.
Przedłużenia terminu związania z ofertą może dokonać również samodzielnie Wykonawca.

12.

Podwykonawstwo

1) Przez użytą w postępowaniu definicję:
a) podwykonawcy – należy przez to rozumieć podmiot, z którym Wykonawca zawarł umowę,
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za zgodą Zamawiającego, zgodnie z art. 6471 kc, na realizację części przedmiotu umowy.
b) umowę o podwykonawstwo - należy przez to rozumieć umowę w formie pisemnej o
charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane
stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą wykonawcą a innym podmiotem
(podwykonawcą), a w przypadku roboty budowlanej także między podwykonawcą a
dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami.
2) Zamawiający dopuszcza dokonanie bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawcy i
dalszego podwykonawcy tylko w przypadkach określonych we wzorze umowy.
3) Wykonawca zobowiązany jest dokonać płatności na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w terminie w terminie 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej
faktury VAT.
4) Zamawiający dopuszcza podwykonawstwo w realizacji przedmiotu zamówienia.
Wykonawca zobowiązany jest w ofercie wskazać część zamówienia, której wykonanie
powierzy podwykonawcom wraz ze wskazaniem nazwy podwykonawcy.
5) Przekazanie wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę osobie trzeciej w całości lub
części wymaga pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności.
6) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia, jest obowiązany, w
terminie 7 dni od zawarcia umowy, do przedłożenia zamawiającemu kopi umowy z
podwykonawcą/ dalszym podwykonawcą, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo.
8) Podwykonawstwo nie zmienia zobowiązań Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny
za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub
pracowników w takim samym zakresie jak za swoje działania.
9) Do zwarcia umów z dalszymi podwykonawcami zastosowanie mają zapisy dotyczące
zawierania umów pomiędzy wykonawcą a podwykonawcą.
10) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b PZP- w celu
warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest zobowiązany udowodnić
zamawiającemu, że inny proponowany podwykonawca, lub wykonawca samodzielnie
spełnia je w stosunku nie mniejszym, niż wymagany w trakcie postępowania.
11) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania
spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1,
wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny
podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż
wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.”
13.

Opis sposobu przygotowania ofert
1)
Oferta Wykonawcy na wykonanie przedmiotu zamówienia winna być sporządzona
w 1 egzemplarzu, w formie pisemnej, w języku polskim, napisana na maszynie
do pisania, komputerze albo ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem.
Oferty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z ich tłumaczeniami na język
polski, sporządzonymi przez tłumaczy przysięgłych.
2)
Wszystkie załączniki do oferty winny być napisane w sposób czytelny i trwały,
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3)

4)

5)
6)

7)

w języku polskim.
Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie,
uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc., muszą być parafowane
przez Wykonawcę.
Oferta i wszelkie oświadczenia muszą zawierać nazwę i adres Wykonawcy oraz
podpis i pieczątkę imienną osoby upoważnionej do występowania w imieniu
Wykonawcy.
Wzór oferty stanowi załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ.
Oferta musi być złożona w kopercie zabezpieczonej poprzez zaklejenie powinna
zawierać nazwę i pełny adres Wykonawcy oraz adres Gminy Orzysz, ul. Giżycka 15;
12 – 250 Orzysz oraz oznaczenie Przetarg na wykonanie audytu środowiska
przyrodniczego ze szczególnym uwzględnieniem stosunków wodnych na
terenie wariantowych przebiegów drogi wodnej na odcinku Giżycko-Orzysz w
ramach I etapu budowy szlaku wodnego łączącego Wielkie Jeziora Mazurskie z
Kanałem Augustowskim. W przypadku innego oznakowania oferty, negatywne
konsekwencje z otwarcia, nie przekazania koperty z ofertą dla komisji przetargowej,
ponosi Wykonawca.
Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
a) Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 PZP (zgodnie
z załącznikiem nr 1 do SIWZ);
b) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24
ust. 1 PZP - załącznik nr 2 do SIWZ;(w przypadku wspólnego ubiegania się
o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców
w trybie art. 23 PZP w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla
każdego z nich);
c) wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz
których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy
zostały wykonane lub są wykonywane należycie. (zgodnie z załącznikiem nr 3 do
SIWZ).
d) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub
kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania
zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją
o podstawie do dysponowania tymi osobami; (zgodnie z załącznikiem nr 4 do
SIWZ).
(w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców
o udzielenie niniejszego zamówienia w trybie art. 23 PZP, Wykonawcy składają
wspólny dokument);
e) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych
wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z
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informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami (zgodnie z załącznikiem
nr 9 do SIWZ);
f) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej
potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność
kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia
g) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru
lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24
ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania
się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców
w trybie art. 23 PZP w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla
każdego z nich);
h) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy
z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji
o tym, że nie należy do grupy kapitałowej (załącznik nr 5 do SIWZ) (w przypadku
wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub
więcej Wykonawców w trybie art. 23 PZP w ofercie muszą być złożone
przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich).
i) w przypadku wystąpienia podwykonawców: zakres powierzonych im części
zamówienia (jeżeli dotyczy);
j) pełnomocnictwo podmiotów występujących wspólnie (jeżeli dotyczy);
k) pełnomocnictwo dla osoby/osób podpisującej ofertę, załączniki i oświadczenia
(jeśli uprawnienie tych osób nie wynika z innych dokumentów dołączonych do
oferty) - (jeżeli dotyczy);
l) UWAGA: zgodnie z art. 26 ust. 2b PZP, jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie
warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 PZP, polega na zasobach innych
podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b PZP, a podmioty te będą
brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy
przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych
w ust. 7 pkt 2 i 7 - 8 SIWZ. oraz pisemne zobowiązanie (lub inny dokument,
o którym mowa w ust. 6 pkt 3 SIWZ) podmiotów, na których wiedzy
i doświadczeniu, potencjale technicznym i osobach zdolnych do wykonania
zamówienia, Wykonawca będzie polegał przy realizacji przedmiotu zamówienia.
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w
postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 PZP, na zasoby innych
podmiotów przedkłada dokumenty, o których mowa w ust. 7 pkt. 6 SIWZ dotyczące
podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca
8) Dokumenty powinny być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z
oryginałem przez Wykonawcę. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z
tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. W przypadku
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku
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polegania na innych podmiotach w zakresie spełnienie warunków, kopie dokumentów
dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z
oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.
9)
Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej składają dokumenty zgodnie z zasadami określonymi ust. 7
SIWZ.
10) Wszystkie strony załączników do oferty muszą być spięte (zszyte) w sposób
zapobiegający zdekompletowaniu ich zawartości, a każda strona oferty winna być
czytelnie opatrzona kolejnym numerem.
11) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę.
14.

Wykonawcy składający wspólnie ofertę
1)
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia
ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo
reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej
notarialnie,
2)
Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.
3)
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie
uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są
zobowiązani przedstawić Zamawiającemu stosowne porozumienie zawierające
w swojej treści następujące postanowienia:
a)
określenie celu gospodarczego dla jakiego porozumienie zostało zawarte,
b)
oznaczenie czasu trwania porozumienia obejmujący okres realizacji
przedmiotu zamówienia,
c)
wykluczenie możliwości wypowiedzenia porozumienia przez któregokolwiek
z Wykonawców do czasu wykonania zamówienia,
d)
zakaz zmian w porozumieniu bez zgody Zamawiającego,
e)
porozumienie winno upoważniać jednego z Wykonawców we wszystkich
sprawach związanych z ofertą i umową o realizacje zamówienia.
4)
Nie dopuszcza się składania umowy przestępnej Konsorcjum lub umowy zawartej
pod warunkiem zawieszającym.

15.

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1)
Oferty na wykonanie zamówienia należy składać w Punkcie Obsługi Klienta
Zamawiającego Urzędzie Gminy w Orzyszu, przy ul. Giżycka 15; 12 – 250 Orzysz,
do dnia 14.07.2014 r. do godziny 10:00
2)
Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego Urzędzie Gminy w Orzyszu,
przy ul. Giżycka 15; 12 – 250 Orzysz w dniu 14.07.2014 r. ro godzinie 10:20

16.Opis sposobu obliczania ceny
1) Cena oferty powinna obejmować wszystkie elementy wyszczególnione przy określeniu
przedmiotu zamówienia oraz zawierać podatek VAT.
2) Zamawiający nie dopuszcza stosowania upustów poprzez dopisywanie na wzorze oferty.
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3)
4)
5)

6)

7)

17.

Upusty należy uwzględnić już w oferowanej cenie poszczególnych elementów przedmiotu
zamówienia.
Podana w ofercie cena może ulec zmianie tylko w przypadku zmniejszenia zakresu
przedmiotu zamówienia.
Cenę oferty należy podać w formie ryczałtu wyrażoną w złotych polskich (PLN), do dwóch
miejsc po przecinku.
Cena oferty jest ceną ryczałtową (zawierającą obowiązujący podatek VAT i nie zmienną do
zakończenia realizacji robót) zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks
cywilny (Dz. U.64.16.93 ze zm.) ten rodzaj wynagrodzenia określa w art. 632 następująco:
„§ 1. Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie
może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie
można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac,
§ 2. Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć,
wykonanie dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może
podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę.
W związku z sytuacją określoną w pkt. 5 cena oferty musi zawierać wszelkie koszty
niezbędne do zrealizowania pełnego zakresu przedmiotu zamówienia, bez których nie
można wykonać zamówienia. Będą to koszty niezbędne do całkowitego wykonania
zamówienia,
Zastosowanie przez wykonawcę stawki podatku VAT od towarów i usług niezgodnego
z przepisami ustawy o podatku o towarów i usług oraz podatku akcyzowego jest
równoznaczne z błędnym obliczeniem ceny i skutkuje odrzuceniem oferty ( art. 89 ust.1
pkt.8 PZP).
Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofert wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert
1)
Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty stosowane będzie następujące
kryterium:
cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia –100%
a)
Ocena nastąpi w skali od 0 do 100 pkt.
b)
Ilość punktów w kryterium cena za realizację przedmiotu zamówienia
przyznawana będzie według wzoru (dotyczy oceny przez jednego członka
komisji):
X/Y x 100
gdzie: X-cena oferty z najniższą ceną, Y- cena oferty ocenianej.
c)
Maksymalna ilość punktów przyznana przez jednego z członków komisji
przetargowej w powyższym kryterium wynosi – 100 pkt.
d)
Po dokonaniu oceny ofert przez poszczególnych członków komisji nastąpi
podsumowanie przyznanych przez każdego z nich punktów, do dwóch
miejsc po przecinku. Oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów
zostanie wybrana.
2)
W toku oceny ofert Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską
cenę, zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień
dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
3)
Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki
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4)

5)
6)

7)

8)

9)

rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonania poprawek,
inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków
zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty. Wykonawca, którego
oferta została poprawiona zostanie niezwłocznie o tym fakcie zawiadomiony przez
Zamawiającego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert
przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych
informacji.
Ocena ofert w oparciu o podane w ust. 17 kryteria nastąpi na odrębnym posiedzeniu
komisji przetargowej, po otwarciu ofert.
Zamawiający wyklucza z udziału w postępowaniu Wykonawcę w sytuacjach,
o których mowa w art. 24 ust. 1-2 PZP. Ofertę takiego Wykonawcy uznaje się
za odrzuconą.
Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
a)
jest niezgodna z PZP;
b)
jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 PZP;
c)
jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
d)
zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
e)
została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia,
f)
zawiera błędy w obliczeniu ceny;
g)
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził
się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 PZP,
h)
jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie
zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
a)
wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię
i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego
ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona
i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców,
którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom kryterium oceny
ofert i łączną punktację;
b)
Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie
faktyczne i prawne;
c)
Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie
zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;
d)
terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 PZP, po którego upływie
umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty w poszczególnych częściach,
Zamawiający zamieści informację, o której mowa w pkt. 8 lit „a” również na stronie
internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

22

18.

Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
1)
Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie
krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej
oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2
PZP, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
2)
Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem
terminów, o których mowa w ust. 19 pkt 1 SIWZ, jeżeli w postępowaniu o udzielenie
zamówienia:
a)
w przypadku złożenia tylko jednej oferty;
b)
nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego Wykonawcy.
3)
Przed podpisaniem umowy, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia publicznego są zobowiązani przedstawić Zamawiającemu umowę
regulującą współpracę tych Wykonawców (umowę konsorcjum).

19.

Wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

20.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

21.

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej
umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór
umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę
w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach
1)
Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą
ofertę, z uwzględnieniem punktu widzenia kryterium przyjętego w niniejszej
specyfikacji.
2)
O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi odrębnym pismem.
3)
Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści
niniejszej specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie.
4)
Wzór umowy stanowi załącznik nr 7 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.

22.

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia
1)
Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli
ma lub miał interes w uzyskaniu danego oraz poniósł lub może ponieść w wyniku
naruszenia przez Zamawiającego przepisów PZP.
2)
Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
a)
opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału
w postępowaniu;
b)
wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
c)
odrzucenia oferty odwołującego.
3)
Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego,
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4)

5)

6)

7)

8)

której zarzuca się niezgodność z przepisami PZP, zawierać zwięzłe przedstawienie
zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne
uzasadniające wniesienie odwołania.
Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej
opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą
ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed
upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią
odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii
nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego
ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 PZP.
Wykonawca w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania może poinformować
Zamawiającego o niezgodnej z przepisami PZP czynności podjętej przez niego lub
zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które
nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 PZP.
W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza
czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców
w sposób przewidziany w PZP dla tej czynności.
Odwołanie wnosi się w terminie określonym w art. 182 PZP. Odwołanie regulują
art. 180 – 198 PZP.

Maksymalna liczba Wykonawców, z którymi Zamawiający zawrze umowę ramową,
jeżeli Zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
23.

Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa
w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeżeli Zamawiający przewiduje
udzielenie takich zamówień
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
24.

25.

Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim
muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli Zamawiający dopuszcza ich składanie
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego, jeżeli dopuszcza
porozumiewanie się droga elektroniczną
Dopuszcza się porozumiewania drogą elektroniczną teresa.nagorska@um.orzysz.pl
26.

27.

Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia
między Zamawiającym a Wykonawcą, jeżeli Zamawiający przewiduje rozliczenia
w walutach obcych
1)
Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenia między
Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w walucie polskiej (PLN).
2)
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
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28. Zasady przeprowadzania aukcji elektronicznej
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli Zamawiający przewiduje
ich zwrot
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
29.

30.

Zmiana umowy
1)
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy:
a) zmiany
terminu
spowodowane
zaistnieniem
niesprzyjających
warunków
atmosferycznych, uniemożliwiających wykonanie Umowy o czas trwania
niesprzyjających warunków atmosferycznych, które uniemożliwiają jej wykonanie,
b) konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz o czas niezbędny do ich
wykonania;
c) zmiany obowiązujących przepisów prawnych mającej wpływ
d) na termin lub zakres zamówienia
e) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku opóźnienia zgłoszenia uwag do
przekazanego przedmiotu zamówienia;
f) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku opóźnienia naniesienia zgłoszonych
uwag do przekazanego przedmiotu zamówienia;
g) zmiany terminu na skutek działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, które
spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia;
h) zmiany terminu w przypadku wystąpienia okoliczności, których żadna ze stron nie
mogła przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności
i) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku zawieszenia prac przez
Zamawiającego,
j) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku wystąpienia przestojów i opóźnień
zawinionych przez Zamawiającego,
k) zamiany terminu realizacji umowy w przypadku działania siły wyższej (np. klęski
żywiołowe, strajki), mającej bezpośredni wpływ na terminowość robót.
l) zmiany osób odpowiedzialnych za realizacją przedmiotu umowy. Zmiana którejkolwiek
osób w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, musi być uzasadniona przez
Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego.
Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia
propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą
takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osób wymaganego
postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
m) wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy;
n) zmiana podwykonawców robót w przypadku wystąpienia o zmianę na wniosek
Zamawiającego lub Wykonawcy po uzyskaniu zgodny Zamawiającego;
o) w przypadku urzędowej zmiany stawki VAT.
p) W przypadku zaistnienia zmiany w budżecie gminy dokonanej z uwzględnieniem art.
231 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz.885
ze zm. ),
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q) zmian oznaczenia danych Zamawiającego i/lub Wykonawcy;
r) zmian Personelu Wykonawcy lub Zamawiającego;
s) zmian nazwy, siedziby stron umowy, numerów kont bankowych oraz innych danych
identyfikacyjnych,
t) zmniejszenia zakresu wynagrodzenia z przyczyn o obiektywnym charakterze,
u) istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie części zakresu realizacji
Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili
jego zawarcia.
2) W przedstawionych w pkt. 1 przypadkach wystąpienia opóźnień, strony ustalą nowe
terminy, z tym że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji
przedmiotu umowy równy będzie okresowi przerwy.
31. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 4 PZP
Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 PZP.
32.

Zawartość dokumentacji
1)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
2)
Załączniki:
a)
Oświadczenie o spełnieniu warunków zgodnie z art. 22 ust. 1 PZP –
załącznik nr 1;
b)
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie
art. 24 ust. 1 PZP. – załącznik nr 2;
c)
Wykaz usług - załącznik nr 3;
d)
Wykaz osób – załącznik nr 4
e)
Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej – załącznik nr 5
f)
Wzór oferty – załącznik nr 6
g)
Wzór umowy - załącznik nr 7
h)
Charakterystyka planowanej inwestycji – załącznik nr 8
i)
Wykaz narzędzi – załącznik nr 9
j)
Mapy poglądowe przebiegu szlaku – załącznik 10a i 10b
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