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Komitet Ochrony Orłów                                                                                       

Ul. Niepodległości 53/55 

10-044 Olsztyn 

 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych 

(t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) 

w trybie przetargu nieograniczonego 

na  

 

„DOSTAWĘ 120 PLATFORM LĘGOWYCH DLA RYBOŁOWA DO WYBRANYCH OBSZARÓW 

NATURA 2000 W POLSCE” 

 

 

 

 

Zatwierdził: 

 

(pieczęć i podpis) 

 

Olsztyn 05.03.2018 r. 
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I. Nazwa i adres Zamawiającego 

1. Zamawiający: 

Komitet Ochrony Orłów 

Ul. Niepodległości 53/55, 10-044 Olsztyn 

NIP: 7391191774 

Telefon/fax: +48 89 5353254 

email: kontakt@koo.org.pl  

adres strony internetowej: http://www.koo.org.pl/ 

 

zwany dalej „Zamawiającym” zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod 

nazwą: 

„Dostawa 120 platform lęgowych dla rybołowa do wybranych obszarów Natura 2000 w Polsce” 

Zamówienie realizowane w ramach projektu pn.: 

Ochrona rybołowa Pandion haliaetus na wybranych obszarach SPA Natura 2000 w Polsce. LIFE15 

NAT/PL/000819 

 

Zadanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach instrumentu finansowego 

LIFE Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Państwowego 

Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe i Komitetu Ochrony Orłów 

zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej 

dalej „SIWZ”. 

 

II. Tryb udzielenia zamówienia 

2.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na 

podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz 1579, 

ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp” w oparciu o przepisy dotyczące zamówień, których szacunkowa 

wartość nie przekracza kwot określonych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy Pzp.  

2.2. Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: LPPL/01/2018 

Wykonawcy zobowiązani są do powoływania się na wyżej podane oznaczenie we wszelkich 

kontaktach z Zamawiającym. 

2.3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia i inne 

dokumenty sporządzane w postępowaniu, jak również umowa w sprawie zamówienia publicznego, 

sporządzone będą w języku polskim. 

 

 

mailto:kontakt@koo.org.pl
http://www.koo.org.pl/
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III. Opis przedmiotu zamówienia 

3.1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa 120 platform lęgowych dla rybołowa do 

wybranych obszarów Natura 2000 w Polsce (zgodnie z opisem w pkt. 4 niniejszego SIWZ).  

 

Zamówienie obejmuje również montaż platform lęgowych na drzewach. Platformy zostaną 

zamontowane w rewirach ptaków, dla których są przeznaczone, na drzewach wskazanych przez 

Zamawiającego na terenie nadleśnictw objętych projektem na wysokości 25-35 m. 

 

3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

Platforma lęgowa o wymiarach minimum 90x90 cm przeznaczone jest dla rybołowa – ptaka drapieżnego, 

który buduje gniazda naturalne na wierzchołkach starych, wysokich drzew, najczęściej sosen. Gniazda 

naturalne są narażone na bardzo silne wiatry i niekorzystne, zmienne warunki atmosferyczne. Corocznie 

dokładany jest przez ptaki nowy materiał (gałęzie).  

Platforma lęgowa powinna składać się z drewnianej kratownicy z 8 krawędziaków (4 szt. x 4 szt.) o 

wymiarach w przekroju poprzecznym minimum 4 cm x 4 cm połączonych nierdzewnymi wkrętami i od spodu 

scalonych ocynkowaną siatką o drobnych oczkach nie większych jak 2x2 cm. Od góry do kratownicy 

przymocowany jest ocynkowanym drutem „wieniec” o średnicy minimum 90 cm wypleciony w warstwie 

spodniej (od strony kratownicy) z drobniejszych gałązek świerka i w warstwie wierzchniej z gałązek dęba, 

graba lub buka. Drewniana podstawa sztucznego gniazda może mieć kształt kwadratu lub prostokąta. Do 

wyplatania wieńca należy użyć materiałów naturalnych (gałęzie w stanie świeżym), w kratownicy należy 

zastosować impregnowane drewno iglaste, tylko modrzewiowe (!). Wieniec musi mieć grubość/wysokość 

minimum 25 cm. Cała konstrukcja platformy lęgowej powinna być stabilna, wieniec mocno zdrutowany w 

przynajmniej 10 miejscach na obwodzie z kratownicą, bez luźnych frakcji. Konstrukcja powinna być gotowa 

do użycia, tj. powinna posiadać wystające od spodu przymocowane w trwały sposób po 3 „wąsy” (podwójne 

ocynkowane druty) każdy o długości 1 metra, średnicy minimum 2 mm. Platformę wciąga się za pomocą liny 

i bloczka na wierzchołek drzewa, gdzie mocuje się ją w sposób trwały i zarazem elastyczny za pomocą 

ocynkowanego drutu do najwyższych gałęzi korony drzewa. Wymagane jest pozostawienie nad gniazdem 1 

okrzesanego wierzchołka, tzw. „grzędy”. Dno platformy lęgowej należy wypełnić w następującej kolejności: 

grubymi zrębkami, darnią traw i drobnymi gałęziami.  

 

 
Poglądowy rysunek platformy lęgowej. Widok z boku 
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Poglądowy rysunek platformy lęgowej. Widok z góry 

 

Dokładne lokalizacja i termin montażu zostaną uzgodnione z Wykonawcą po podpisaniu umowy w 

porozumieniu i pod nadzorem koordynatora KOO projektu oraz z koordynatora projektu w danym 

nadleśnictwie (lista z danymi wszystkich koordynatorów w zał. nr 5 do SIWZ). W imieniu Zamawiającego 

platformy lęgowe odbiera po zamontowaniu na drzewach koordynator KOO projektu w obecności 

koordynatora projektu w danym nadleśnictwie protokołem zdawczo-odbiorczym (wzór w zał. nr 6 do SIWZ) 

z klauzulą „przyjęto bez wad”. W przypadku gniazd interwencyjnych w opcji „na żądanie” Zamawiający 

zobowiązuje się dojazdu i montażu w ciągu 24 h od zgłoszenia. 

 

3.3. Zamawiający nie określił w opisie przedmiotu zamówienia wymagań zatrudnienia przez wykonawcę lub 

podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności w zakresie realizacji 

zamówienia, o którym mówi art. 29 ust. 3a ustawy Pzp. Zamawiający oświadcza, że realizacja 

przedmiotowych usług nie zawiera czynności, które polegają na wykonywaniu pracy w sposób określony w 

art. 22 § 1 – Kodeks pracy, zatem nie jest wymagane zatrudnienie osób przez wykonawcę na umowę o pracę. 

 

3.4. Termin i harmongram wykonania zamówienia w ramach każdej części zamówienia 

Wymagany termin realizacji całości zamówienia: 180 dni od dnia zawarcia umowy, wg harmonogramu: 

 

Wymagany termin wykonania 50% zamówienia (tj. zamontowania co najmniej połowy platform w danej 

części zamówienia): do 90 dni od podpisania umowy. 

Wymagany termin wykonania 75% zamówienia (tj. zamontowania co najmniej ¾ ilości platform w danej 

części zamówienia): 120 dni od podpisania umowy. 

Wymagany termin wykonania 100% zamówienia: 180 dni od podpisania umowy. 

Uwaga: Zamawiający zastrzega sobie możliwość zlecenia montażu platform „na żądanie”, tj. dojazd i 

montaż platformy musi nastąpić w ciągu 24 godzin od zgłoszenia przez Zamawiającego. Zamawiający 

informuje, że ilość platform montowanych ”na żądanie” nie przekroczy 8% ogólnej liczby platform 

objętych daną częścią zamówienia (obliczenie nastąpi przy założeniu zaokrąglania do pełnych jedności). 

3.5. Zamawiający wymaga udzielenia rękojmi za wady na okres minimum 24 miesiące. 
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3.6. W przypadku, gdy Wykonawca przewiduje możliwość zlecenia wykonania części przedmiotu 

zamówienia podwykonawcom jest zobowiązany do wskazania w ofercie tych części zamówienia, 

których wykonanie powierzy podwykonawcom. Jeżeli Wykonawca nie wskaże takich części, będzie 

to oznaczało, że zamierza wykonywać zamówienie samodzielnie. 

3.7. Zamawiający informuje, że nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

3.8. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności w formie 

pisemnej. 

3.8. Oferty można składać w odniesieniu do:  

  

   kilku części zamówienia  

 

3.9. Oznaczenie CPV:  

77231000-8 – usługi gospodarki leśnej. 

4.0. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających. 

 

IV. Opis części zamówienia 

Zadanie 1. Dostawa 10 platform lęgowych do OSO Puszcza Barlinecka (PLN080001).  

Zadanie 2. Dostawa 10 platform lęgowych do OSO Jeziora Pszczewskie i Dolina Obry (PLN080005). 

Zadanie 3. Dostawa 8 platform lęgowych do OSO Puszcza Borecka (PLN280006). 

Zadanie 4. Dostawa 16 platform lęgowych do nadleśnictw: OSO Puszcza Napiwodzko-Ramucka 

(PLN280007). 

Zadanie 5. Dostawa 12 platform lęgowych do OSO Puszcza Piska (PLN280008).  

Zadanie 6. Dostawa 9 platform lęgowych do OSO Puszcza nad Gwdą (PLN300012). 

Zadanie 7. Dostawa 8 platform lęgowych do OSO Puszcza Notecka (PLN300015).  

Zadanie 8. Dostawa 6 platform lęgowych do OSO Dolina Dolnej Odry (PLN320003) 

Zadanie 9. Dostawa 10 platform lęgowych do OSO Ostoja Wkrzańska (PLB320014).  

Zadanie 10. Dostawa 6 platform lęgowych do OSO Ostoja Witnicko-Dębniańska (PLB320015). 

Zadanie 11. Dostawa 15 platform lęgowych do OSO Lasy Puszczy nad Drawą (PLN320015).  

Zadanie 12. Dostawa 10 platform lęgowych do OSO Ostoja Cedyńska (PLN320017).  

 

V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 

warunków 

1.  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

1) nie podlegają wykluczeniu; 

2) spełniają warunki dotyczące: 

 

    a.  kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z 

odrębnych przepisów – zamawiający nie wprowadza szczególnego warunku w tym zakresie 

 

     b. sytuacji ekonomicznej lub finansowej – zamawiający nie wprowadza szczególnego warunku w tym 

zakresie 
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     c. zdolności technicznej lub zawodowej. 

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności 

technicznej lub zawodowej, tj.: dysponują lub będą dysponować osobami, które skierują do realizacji 

zamówienia. 

 

Wykonawca winien wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował minimum 2 osobowym zespołem 

osób posiadających wiedzę na temat badań i ochrony gatunków ptaków szponiastych, doświadczenie w 

wykonywaniu podobnych prac w obszarach Natura 2000, parkach narodowych lub 

nadleśnictwach. Osoby wchodzące w skład zespołu: 

 

– kierownik zespołu – doświadczenie w pracach terenowych jako samodzielny wykonawca badań i ochrony 

gatunków szponiastych prowadzonych przez okres co najmniej 2 lat wykształcenie wyższe;  

Jeżeli Wykonawca będzie chciał zmienić kierownika zespołu w trakcie trwania umowy, Wykonawca 

przedstawi do akceptacji Zamawiającego kolejną osobę o nie niższych kwalifikacjach i doświadczeniu;  

 

– członek zespołu – doświadczenie w pracach terenowych polegających na budowie i montażu gniazd ptaków 

szponiastych prowadzonych przez okres co najmniej 1 roku; wykształcenie minimum średnie. 

 

2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy.     

W takim przypadku, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego. 

3. Jeżeli oferta wykonawców, o której mowa w ust. 2, została wybrana, zamawiający może żądać przed 

zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych 

wykonawców. 

4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia spełnienie 

warunków dot. zdolności technicznej lub zawodowej oceniane będzie łącznie. 

5. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została 

oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału 

w postępowaniu. 

6. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie prowadzona na podstawie treści 

złożonych oświadczeń lub dokumentów wymaganych zgodnie z art. 25a ustawy Prawo zamówień 

publicznych (dalej zwanej „ustawą”) i rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w 

sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu  o 

udzielenie zamówienia  (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126). 

7. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w 

stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na 

zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych 

podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 
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8. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić 

zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 

podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. W odniesieniu do warunków 

dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać 

na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do 

realizacji których te zdolności są wymagane. 

9. Warunek dotyczący udziału w postępowaniu odnośnie zdolności technicznej i zawodowej dotyczy 

wszystkich części zamówienia. 

 

VI. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie Wykonawcy mają dostarczyć w celu 

potwierdzenia spełnienia warunków oraz w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia. 

 

1. W celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału 

w postępowaniu do oferty należy załączyć: 

 

 oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz oświadczenie o spełnianiu warunków udziału 

w postępowaniu według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ. 

 

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, w/w oświadczenia składa 

każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

 

Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu powołuje się na zasoby innych 

podmiotów, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim powołuje 

się na ich zasoby, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu stanowiącym zał. nr 2 do SIWZ 

oraz zamieszcza informacje o tych podmiotach w zał. nr 2 do SIWZ wskazując wobec nich brak podstaw 

wykluczenia. 

 

2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wymaga od wykonawcy, którego oferta została 

najwyżej oceniona złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia 

oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w rozdziale VI pkt. 5 niniejszej SIWZ. 

 

3. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących 

kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej wykonawcy, na wezwanie, o 

którym mowa w ust. 2 powyżej, złożą: 

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w 

postępowaniu. 

 

4. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących 

zdolności technicznej lub zawodowej wykonawcy, na wezwanie o którym mowa w ust. 2 powyżej złożą: 

a) wypełniony załącznik nr 7 do SIWZ – Wykaz osób biorących udział w realizacji zadania i zakres ich 

zdolności technicznej i zawodowej wraz z wykazem wykonanych usług wraz z dowodami 

potwierdzającymi, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o 

których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi 

były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest 

w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. 
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5. Wykonawca bez wezwania zamawiającego zobowiązany jest, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie 

internetowej informacji z otwarcia ofert (http://www.koo.org.pl/zamowienia-publiczne) przekazać 

Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr ...4.. 

do SIWZ. 

Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 

Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności lub 

braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców. 

 

6. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może 

zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych 

informacji dotyczących tego dokumentu. 

 

7. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia 

publicznego, dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z 

Wykonawców oddzielnie. 

 

8. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

 

9. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 ustawy może 

przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w 

szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, 

zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu 

faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, 

organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub 

przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Postanowień zdania pierwszego 

nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym 

wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres 

obowiązywania tego zakazu. 

10. Oświadczenia, o których mowa w niniejszym rozdziale dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na 

których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz 

dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. Inne dokumenty niż oświadczenia, o których mowa 

zdaniu pierwszym, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego 

zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 

publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poświadczenie za 

zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej. 

11. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, oświadczenia lub dokumenty 

są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający 

wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie 

wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta 

wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Jeżeli wykonawca nie 

złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich 

złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega 

odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 
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12. W zakresie nieuregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju        

z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od 

wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126). 

 

VII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania 

oświadczeń i dokumentów a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z 

Wykonawcami  

 

7.1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje Wykonawcy i Zamawiający 

przekazują sobie faksem (Wykonawcy przekazują je na numer faksu Zamawiającego: +48 89 

5353254 lub drogą elektroniczną tj. e-mailem (Wykonawcy przekazują je na adres: 

kontakt@koo.org.pl lub pisemnie (Wykonawcy przekazują je na adres Zamawiającego podany 

w pkt 1.), z powołaniem się na numer sprawy określony w pkt 2. niniejszej specyfikacji. 

7.2. Wykonawca na podstawie art. 38 ustawy Pzp może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie 

treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić 

wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, 

pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął do Zamawiającego nie później 

niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.  

7.3. Zamawiający wyznacza: 

1) Michała Zygmunta – do porozumiewania się z Wykonawcami w sprawach formalnych 

(kontakt@koo.org.pl); 

2) Zdzisława Ceniana – do porozumiewania się z Wykonawcami w sprawach merytorycznych 

(kontakt@koo.org.pl). 

 

VIII. Wymagania dotyczące wadium 

8. Wymagania dotyczące wadium. 

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium. 

 

IX. Termin związania z ofertą 

9. Termin związania ofertą. 

9.1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg tego terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu 

składania ofert. 

9.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, 

z tym że Zamawiający może, tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, 

zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu, o którym mowa w pkt 9.1., 

o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.  

9.3. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą 

ulega zawieszeniu do czasu wydania przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia (wyroku lub 

postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze). 
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X. Opis sposobu przygotowywania ofert 

10. Opis sposobu przygotowania ofert oraz pozostałych dokumentów składanych wraz z ofertą. 

10.1. Wykonawca biorący udział w postępowaniu winien złożyć ofertę, której zawartość stanowić będzie 

Formularz oferty sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ. 

10.2. Wraz z ofertą Wykonawca powinien złożyć: 

10.2.1. Oświadczenia zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ   

10.2.2. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, względnie do podpisywania innych dokumentów składanych 

wraz z ofertą, o ile prawo to nie wynika z innych dokumentów lub pełnomocnictw złożonych wraz z 

ofertą. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać czynności, do wykonywania których 

pełnomocnik jest upoważniony. 

10.2.3. W przypadku, gdyby pełnomocnictwa, o którym mowa w pkt 10.2.2., udzielała osoba inna niż 

uprawniona do reprezentowania podmiotu z mocy prawa lub umowy spółki, należy dołączyć do 

oferty również pełnomocnictwo do dokonania tej czynności. 

10.2.4. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania 

Wykonawców w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, w przypadku 

gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnictwo to powinno 

wyraźnie wskazywać: 

1) jakiego postępowania dotyczy, 

2) jakie podmioty występują wspólnie, 

3) kto w imieniu tych podmiotów ma pełnić funkcję pełnomocnika, 

4) jakie konkretne czynności w postępowaniu ma prawo wykonywać pełnomocnik, 

5) na jaki okres jest udzielone 

Pełnomocnictwo winno być złożone w oryginale lub w odpisie notarialnie poświadczonym. 

10.3. Jeśli pełnomocnik ma być uprawniony do wykonywania czynności nie tylko w imieniu wszystkich 

Wykonawców występujących wspólnie, lecz również w imieniu każdego z tych Wykonawców z 

osobna, to należy taką informację zamieścić w treści pełnomocnictwa. Powyższe dotyczy w 

szczególności sytuacji, w której oświadczenie, o którym mowa w pkt 6.1.1. będzie składał 

pełnomocnik. 

10.4. W przypadku, gdy Wykonawca nie przedstawi w ogóle lub przedstawi wadliwe pełnomocnictwa, o 

których mowa w pkt 10.2.3.÷10.2.5. Zamawiający wezwie tego Wykonawcę do uzupełnienia 

pełnomocnictw w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. 

10.5. Forma składanych dokumentów. 

10.5.1. Oferta powinna być sporządzona, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej zapewniającej pełną 

czytelność jej treści oraz podpisana w sposób umożliwiający identyfikację osoby ją składającej 

(dokument obejmujący treść oświadczenia stanowiącego treść oferty powinien być podpisany 

własnoręcznie przez osoby uprawnione). 

10.5.2. Oferta oraz pozostałe dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim. Dokumenty 

sporządzone w języku obcym należy przedstawić wraz z ich tłumaczeniem na język polski. 



 

 
  Znak sprawy: LPPL/01/2018 

11 

10.5.3. Wszystkie strony oferty oraz pozostałych dokumentów powinny być odpowiednio podpisane lub 

parafowane przez Wykonawcę. Wszelkie zmiany w treści oferty lub w treści pozostałych 

dokumentów sporządzanych przez Wykonawcę (poprawki, przekreślenia, dopiski) powinny być 

podpisane lub parafowane przez Wykonawcę – w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane. 

10.5.4. Wszystkie strony oferty oraz pozostałych dokumentów, powinny być trwale ze sobą połączone i 

kolejno ponumerowane, z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w pkt 10.5.5. W tekście oferty powinna być 

umieszczona informacja o ilości stron wszystkich składanych dokumentów. 

10.5.5. W przypadku, gdyby oferta lub składane wraz z nią dokumenty zawierały informacje, stanowiące 

tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 

Wykonawca powinien w sposób niebudzący wątpliwości zastrzec, które spośród przedstawionych 

informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te powinny być umieszczone w osobnym 

wewnętrznym opakowaniu, trwale ze sobą połączone i ponumerowane, z zachowaniem ciągłości 

numeracji stron oferty. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do 

wiadomości podczas otwarcia ofert, tj. informacje dotyczące ceny. 

10.5.6. Wymagania określone w pkt 10.5.3., 10.5.4. i 10.5.5. nie stanowią treści oferty i ich niespełnienie nie 

będzie skutkować odrzuceniem oferty, jednakże wszelkie negatywne konsekwencje mogące wyniknąć 

z niedostosowania się do tych wymagań będą obciążały Wykonawcę. 

10.5.7. Dokumenty winny być składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 

Wykonawcę.  

10.5.8. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oraz w przypadku podmiotów, 

na zasobach których polega Wykonawca, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy 

lub tych podmiotów winny zostać poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te 

podmioty. 

10.5.9. Jeżeli złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu okaże się nieczytelna lub wzbudzi wątpliwości co 

do jej prawdziwości, wówczas Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie 

poświadczonej kopii danego dokumentu. 

10.6. Ofertę wraz z pozostałymi dokumentami należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, 

uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania.  

Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy oraz opisane: 

 

Komitet Ochrony Orłów ul. Niepodległości 53/55, 10-044 Olsztyn 

„Dostawa 120 platform lęgowych dla rybołowa do wybranych nadleśnictw” 

Nie otwierać przed dniem 15.03.2018 r. godz. 11:30 

10.7. Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej przez siebie oferty lub wycofać złożoną przez 

siebie ofertę wyłącznie przed upływem terminu składania ofert. Informacje o zmianach lub wycofaniu 

oferty powinny być doręczone Zamawiającemu, pod rygorem nieważności, na piśmie. Oświadczenie 

o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty powinno być opakowane tak jak oferta, a opakowanie 

winno zawierać dodatkowe oznaczenie odpowiednio wyrazem: „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. 

 

XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 
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11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 

11.1. Oferty powinny być złożone w terminie do 15.03.2018 r., do godziny 11:00 w siedzibie 

Zamawiającego, w pokoju nr 310 – biuro Komitetu Ochrony Orłów 

11.2. W przypadku złożenia oferty po upływie terminu składania ofert, Zamawiający niezwłocznie zwróci 

ją Wykonawcy . 

11.3. Oferty zostaną otwarte w dniu 15.03.2018 r., o godzinie 11:30 w siedzibie Zamawiającego. 

11.4. Otwarcie ofert jest jawne. 

11.5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta nazwę (firmę) oraz adres 

Wykonawcy, którego oferta jest otwierana oraz informacje dotyczące ceny oferty. 

 

XII. Opis sposobu obliczania ceny 

12.1. Wykonawca w ofercie jest zobowiązany wskazać żądaną za wykonanie zamówienia cenę całkowitą z 

podatkiem od towarów i usług oraz stawkę i kwotę podatku od towarów i usług. Cena oferty powinna 

obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia, uwzględniając cały zakres 

przedmiotu zamówienia. 

12.2. Żądana za wykonanie zamówienia cena całkowita będzie w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 

kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) wynagrodzeniem ryczałtowym. 

12.3. Rozliczenia między zamawiającym, a wykonawcą mogą być prowadzone tylko w polskich złotych PLN. 

XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem 

znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert 

 

13.1. Kryteria oceny ofert oraz ich znaczenie procentowe (Zamawiający będzie przyznawał punkty osobno za 

każdą z części zamówienia, na którą Wykonawca złoży ofertę):: 

 dla każdego z zadań 

      cena                                                                                                                – 60% 

      doświadczenie kierownika w badaniach lub ochronie ptaków drapieżnych  – 40% 

 

Kryterium oceny ofert i jego znaczenie 

Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które: 

a) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego, 

b) zostaną złożone przez Wykonawców niewykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego 

postępowania. 

13.2. Opis kryteriów, którymi będzie kierował się zamawiający przy wyborze oferty oraz sposób oceny ofert 

 Kryterium – cena – 60%  
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W przypadku kryterium „Cena” oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów 

wynikającą z działania: 

       

                                    najniższa oferowana cena  

Liczba punktów = --------------------------------------------- x 60 pkt  

                                             cena badanej oferty 

 

                                                 Pi (KC) = (Cmin / Ci) • Max (C) 

gdzie: 

Pi(C) ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Cena"; 

Cmin najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert; 

Ci cena oferty "i"; 

Max (C) maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium "Cena"; 

* Zgodnie z art. 93 ust. 1c ustawy Pzp, w przypadku, gdy wybór oferty prowadziłby do powstania u 

Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, do ceny 

najkorzystniejszej oferty lub oferty z najniższą ceną zostanie odpowiednio doliczony podatek VAT, który 

Zamawiający miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. 

 

• Kryterium – doświadczenie kierownika zespołu skierowanego do realizacji zamówienia – 40% 

Pod uwagę brane będzie doświadczenie wskazane ponad warunek wymagany w rozdziale V, pkt. 2 c 

(doświadczenie – wyrażone w pełnych latach – w pracach terenowych jako samodzielny wykonawca badań i 

ochrony gatunków szponiastych prowadzonych przez okres co najmniej 2 lat.  

 

doświadczenie w latach Ilość punktów 

do 3 lat 0 

od 3 lata 1 miesiąc do 5 lat  10 

od 6 lat 1 miesiąc do 10 lat  20 

od 10 lat i 1 miesiąc do15 lat  30 

od 15 lat i 1 miesiąc  40 

 

Zamawiający wyznaczył następujące kryteria oceny ofert przypisując im odpowiednią wagę punktową 

odpowiednio dla każdej części zamówienia. 

 

Lp Kryterium Znaczenie 

procentowe 

kryterium 

Maksymalna ilość 

punktów jakie może 

otrzymać oferta za dane 

kryterium 

1. Cena oferty brutto w PLN (C) 60% 60 punktów 

2. Doświadczenie (.......) (D)  40% 40 punktów  

3. Łącznie 100% 100 punktów 

 

13.3. Zamówienie zostanie udzielone temu Wykonawcy, którego oferta uzyska największą liczbę punktów 

w ostatecznej ocenie punktowej w w/w kryteriach oceny ofert. Oferta może uzyskać maksymalnie 100 

punktów, na które sumuje się: 60 pkt – z kryterium Cena, 40 pkt – z kryterium Doświadczenie w 

badaniach lub ochronie ptaków drapieżnych. 
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13.4. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 

przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert 

wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie Zamawiający wezwie 

wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert 

dodatkowych. 

13.5. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w 

złożonych ofertach. 

 

XIV. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego 

14.1 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej. 

14.2. Do formalności, jakie powinny zostać dopełnione przez Wykonawcę, którego ofertę wybrano, w celu 

zawarcia umowy należą: 

14.2.1. wskazanie osób umocowanych do zawarcia umowy oraz złożenie oryginałów pełnomocnictw lub 

poświadczonych notarialnie za zgodność z oryginałem kopii pełnomocnictw, lub sporządzonych przez 

notariusza odpisów, lub wyciągów z pełnomocnictw, lub kopii pełnomocnictw poświadczonych za 

zgodność z oryginałem przez mocodawcę – o ile do zawarcia umowy przez wskazaną osobę 

wymagane będzie pełnomocnictwo; 

14.2.2. dostarczenie Zamawiającemu potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii umowy regulującej 

współpracę podmiotów składających wspólną ofertę – dotyczy Wykonawców, którzy wspólnie 

uzyskali zamówienie; 

14.3 Udzielenie zamówienia. 

14.3.1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. 

14.3.2. Wykonawca, który złoży najkorzystniejszą ofertę będzie zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego na warunkach określonych w projekcie umowy będącym załącznikiem nr 3 

do niniejszej SIWZ.  

14.3.3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający 

będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich 

ponownej oceny, chyba że będą zachodzić przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp. 

 

XV. Zabezpieczenia umowy 

16. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy. 

 

XVI. Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie 

zamówienia publicznego 

17.1. Istotne dla stron postanowienia zawiera projekt umowy będący załącznikiem nr 3 do SIWZ . 
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XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługującej wykonawcy w toku postępowania 

o zamówienie publiczne. 

18. Pouczenie o środkach ochrony prawnej. 

18.1. Wykonawcom i innym osobom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli 

lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp 

przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI tej ustawy. 

18.2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji prowadzoną przez 

Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. 

18.3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego 

podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający 

jest zobowiązany na podstawie tej ustawy. 

18.4. W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

 1) określenia warunków udziału w postępowaniu; 

2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 

3) odrzucenia oferty odwołującego; 

4) opisu przedmiotu zamówienia; 

5) wyboru najkorzystniejszej oferty. 

18.5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca 

się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać 

żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 

18.6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej 

opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego 

kwalifikowanego certyfikatu. 

 

 

 

Załączniki: 

1. Załącznik nr 1 – zalacznik_nr_1_formularz_oferty. 

2. Załącznik nr 2 – zalacznik_nr_2_formularze_oswiadczen. 

3. Załącznik nr 3 – umowa_projekt. 

4. Załącznik nr 4 – informacja_o_przynaleznosci_do_grupy_kapitalowej. 

5. Załącznik nr 5 – zalacznik_nr_5_lista_koordynatorzy_wszyscy. 

6. Załącznik nr 6 – zalacznik_nr_6_protokol_Z-O. 

7. Załącznik nr 7 – wykaz osób. 

 

 


