Znak sprawy 1/2013/H

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na opracowanie przyrodnicze obejmujące inwentaryzację przyrodniczo – florystyczną,
faunistyczną, geologiczną, hydrologiczną

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny
(Dz. U. z 1964r. Nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz na zasadach ustalonych jednolicie
dla wszystkich wykonawców w niniejszej specyfikacji.

Przedmiot umowy zrealizowany będzie w ramach realizacji działań Projektu
„Przywrócenie właściwego stanu ekosystemów obszaru Natura 2000 Murawy w
Haćkach”, umowa nr POIS.05.01.00-00-359/12-00, NFOŚIGW nr umowy
500/2013/Wn-10/OP-WK/PS, WFOSIGW Białystok nr umowy 117/13/ B-OP/DO870/D.

Białystok, dnia 23.08.2013r.

………………………………………………………
Zarząd Fundacji Zielone Płuca Polski

I. Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony.
II. Zamawiający:
Fundacja Zielone Płuca Polski, ul. Dojlidy Fabryczne 23, 15-554 Białystok, NIP 542
295 22 34, strona internetowa www.fzpp.pl
III. Przedmiot zamówienia:
wykonanie opracowania przyrodniczego obejmującego inwentaryzację przyrodniczo –
florystyczną, faunistyczną, geologiczną, hydrologiczną w ramach projektu
„Przywrócenie właściwego stanu ekosystemów obszaru Natura 2000 Murawy w
Haćkach”, umowa nr POIS.05.01.00-00-359/12-00, NFOŚIGW nr umowy
500/2013/Wn-10/OP-WK/PS, WFOSIGW Białystok nr umowy 117/13/ B-OP/DO870/D. Lokalizacja obszaru opracowań: województwo podlaskie, gmina Bielsk
Podlaski, miejscowości Haćki i Hryniewicze Duże.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ będący
integralną częścią niniejszej specyfikacji.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Za ofertę ważną uznaje się
tylko ofertę, która przewiduje wykonanie całości przedmiotu zamówienia.
IV. Termin realizacji zamówienia: do 31.10.2014 r.
V. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają
następujące warunki:
1. posiadają uprawnienia do wykonywania przedmiotu zamówienia, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania przedmiotu
zamówienia,
3. dysponują lub będą dysponować w chwili wykonania zamówienia osobami
zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia, tj. dysponują lub będą
dysponować zespołem badawczym, w którym:
a) kierownik zespołu posiada tytuł naukowy w stopniu co najmniej doktora
nauk przyrodniczych oraz wykaże zrealizowanie co najmniej 2 opracowań
w zakresie botaniki,

b) przynajmniej jeden członek zespołu posiada tytuł naukowy w stopniu co
najmniej doktora nauk przyrodniczych oraz wykaże zrealizowanie
minimum 1 opracowania w zakresie badań ornitologicznych,
c) przynajmniej jeden członek zespołu posiada tytuł naukowy w stopniu co
najmniej doktora nauk przyrodniczych oraz wykaże zrealizowanie
minimum 1 opracowania w zakresie badań entomologicznych,
d) przynajmniej jeden członek zespołu posiada tytuł naukowy w stopniu co
najmniej doktora hydrologii i/lub geologii oraz wykaże zrealizowanie
minimum 1 opracowania w zakresie badań hydrologicznych lub
geologicznych,
e) każda kolejna osoba w zespole będzie posiadała przynajmniej tytuł
magistra w zakresie nauk przyrodniczych o specjalności związanej z
ssakami, ptakami lub owadami,
4. znajdują się w sytuacji ekonomicznej umożliwiającej realizację przedmiotu
zamówienia.
VI. Instrukcja dla Wykonawców:
1. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ. Zamawiający zaleca
wykorzystanie formularzy przekazanych przez Zamawiającego. Dopuszcza się
złożenie w ofercie załączników opracowanych przez Wykonawcę, pod
warunkiem, że będą one zgodne co do treści z formularzami opracowanymi
przez Zamawiającego.
2. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi
Wykonawca.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty przewidującej
odmienny niż określony w niniejszej SIWZ sposób wykonania zamówienia
(oferty wariantowej).
4. Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie
wątpliwości związanych z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia (SIWZ). Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, nie później
niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że
wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynie do Zamawiającego
nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu
składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia (SIWZ) wpłynie do Zamawiającego w terminie
późniejszym, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek
bez rozpoznania.

VII. Przygotowanie oferty:
1. Oferta powinna być napisana w języku polskim na maszynie, komputerze lub
inną trwałą techniką. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedna ofertę.
Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej propozycje wariantowe
lub/i alternatywne, spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez
danego Wykonawcę.
2. Ofertę podpisuje (składa) osoba lub osoby upoważnione do reprezentowania
Wykonawcy. Upoważnienie do ww. czynności winno wynikać z załączonych do
oferty dokumentów.
3. Wszystkie strony oferty winny być złączone w sposób trwały uniemożliwiający
ich przypadkowe rozłączenie bez naruszenia integralności oferty. Jeżeli
Wykonawca nie zadba o integralność swojej oferty ponosi w tym zakresie
wyłączną odpowiedzialność. Wszelkie poprawki w tekście oferty muszą być
parafowane własnoręcznie przez osobę lub osoby podpisujące (składające)
ofertę w imieniu Wykonawcy.
4. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane niniejszą specyfikacją
oświadczenia i dokumenty (w tym załączniki), bez wprowadzania do ich treści
jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony Wykonawcy.
5. W przypadku dołączenia do oferty dokumentów (pism, oświadczeń,
zaświadczeń, certyfikatów itp.) lub ich fragmentów w języku innym niż polski,
wymagane jest przedstawienie ich tłumaczenia na język polski. Za treść
tłumaczenia dokonaną przez inną osobę niż tłumacz przysięgły wyłączną
odpowiedzialność ponosi Wykonawca.
6. W przypadku Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (dotyczy spółki cywilnej, konsorcjum) Zamawiający wymaga, aby:
a. ustanowili pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o
udzielenie zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz
zawarcia umowy (do oferty należy dołączyć stosowny dokument
ustanawiający pełnomocnika np. umowę spółki cywilnej, umowę
konsorcjum);
b. wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane były wyłącznie z
pełnomocnikiem lub Wykonawcą wyznaczonym przez Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do dokonywania
rozliczeń w ich imieniu;
c. wypełniając formularz ofertowy, składając oświadczenie wg załącznika nr 2
do SIWZ, jak również wypełniając inne dokumenty powołujące się na

„Wykonawcę”; w miejscu „nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane
dotyczące wszystkich podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie, a
nie pełnomocnika;
d. w przypadku, gdyby oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie została wybrana w przedmiotowym postępowaniu,
Zamawiający przed podpisaniem umowy może zażądać przedstawienia
umowy regulującej ich współpracę.
7. Cena w ofercie musi być podana w PLN brutto w zaokrągleniu do dwóch
miejsc po przecinku oraz zawierać wszystkie koszty związane z realizacją
zamówienia oraz ewentualne rabaty.
8. Cena winna być wpisana przez Wykonawców do "formularza ofertowego"
stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ.
9. Zamawiający postanawia, że wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia,
wyjaśnienia oraz inne dokumenty, jak i odpowiedzi na nie, przekazywane
Zamawiającemu przez Wykonawców jak i Wykonawcom przez Zamawiającego,
winny dla swej ważności mieć formę pisemną, faksu lub e-mail, za wyjątkiem
oferty, która winna być złożona wyłącznie w formie pisemnej. Każda ze stron na
żądanie drugiej zobowiązana jest niezwłocznie potwierdzić fakt otrzymania
oświadczenia, wniosku, zawiadomienia oraz innych informacji, w formie faksu
lub e-mail. Przyjmuje się, że informacje wysłane przez Zamawiającego lub
działające w jego imieniu osoby, na podane w ofercie danego Wykonawcy
adresy oraz numery, uznane zostaną za ważnie doręczone w terminie ich
wysłania.
VIII. Wymagane dokumenty:
1. Pełnomocnictwo do podpisania (złożenia) oferty, jeżeli osobą podpisującą
(składającą) ofertę nie jest osoba upoważniona do tej czynności na podstawie
odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w
formie oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii przez
notariusza lub osoby, których uprawnienie do reprezentacji wynika z
dokumentu rejestracyjnego (ewidencyjnego) Wykonawcy, zgodnie ze sposobem
reprezentacji określonym w tych dokumentach.
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru (KRS) lub centralnej ewidencji i
informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu
do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej.
3. Wykaz osób tworzących zespół badawczy (wg załącznika nr 3 do SIWZ). W
celu udokumentowania doświadczenia zespołu do oferty należy dołączyć

życiorysy członków zespołu, które potwierdzą spełnianie przez zespół
warunków określonych w rozdziale V pkt 3 SIWZ oraz dokumenty
potwierdzające należyte wykonanie opracowań wymaganych na podstawie
rozdziału V pkt 3 SIWZ.
4. Wykaz zrealizowanych przez członków zespołu badawczego usług (wg
załącznika nr 4 do SIWZ) polegających na wykonaniu waloryzacji
przyrodniczej lub opracowania, którego częścią składową była inwentaryzacja
przyrodnicza terenu np. inwentaryzacja przyrodnicza gminy, doliny rzecznej,
określonego terenu np. park krajobrazowy lub opracowania fizjograficznego
(którego częścią składową była waloryzacja), z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i odbiorców – niezbędny w celu przyznania
punktów w kryterium oceny ofert pn. „Doświadczenie zespołu badawczego”.
Do wykazu należy dołączyć dokumenty (referencje, protokoły odbioru usług
itp.) potwierdzające ich należyte wykonanie.
5. Oświadczenie Wykonawcy (wg załącznika nr 2 do SIWZ), że:
1) Posiada uprawnienia do wykonywania przedmiotu zamówienia, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
2) Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania przedmiotu
zamówienia.
3) Dysponuje lub będzie dysponował w chwili wykonana zamówienia osobami
zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia.
4) Znajduje się w sytuacji ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia.
5) Nie jest powiązany osobowo ani kapitałowo z Zamawiającym.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej:
a.

zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2 niniejszego rozdziału, 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;

b. jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa
powyżej – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed
notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem
samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania
osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

W przypadku przedsiębiorców ubiegających się wspólnie o zamówienie (spółka
cywilna, konsorcjum), przedsiębiorcy składają oddzielnie dokumenty wymienione w
pkt 2 niniejszego rozdziału.
W przypadku składania dokumentów w formie kopii, muszą one być poświadczone za
zgodność z oryginałem przez upoważnionego(ych) przedstawiciela(i) Wykonawcy
zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w dokumencie rejestracyjnym
(ewidencyjnym) Wykonawcy lub przez notariusza.
IX. Kryteria oceny ofert
Nazwa kryterium

1.

Cena oferty

Cena brutto (z podatkiem VAT) za realizację
zamówienia

60 %

Doświadczenie
zespołu badawczego

Ocena doświadczenia zespołu badawczego w
wykonywaniu waloryzacji przyrodniczej lub
opracowania, którego częścią składową była
inwentaryzacja przyrodnicza terenu np.
inwentaryzacja przyrodnicza gminy, doliny rzecznej,
określonego terenu np. park krajobrazowy lub
opracowania fizjograficznego, którego częścią
składową była waloryzacja

40 %

2.

Opis

Udział w
ocenie

Lp.

Ad.1. Kryterium – „Cena oferty” (C)
Kryterium to zostanie wyliczone według następującej zasady punktowej:
C

NC
 60
BC

gdzie:
C – liczba punktów badanej oferty w kryterium cena oferty
NC – najniższa cena złożonej oferty
BC – cena badanej oferty
Ad.2. Kryterium – „Doświadczenie zespołu badawczego” (D)
Doświadczenie zespołu badawczego będzie mierzone poprzez łączną liczbę
zrealizowanych usług polegających na wykonaniu waloryzacji przyrodniczej lub
opracowania, którego częścią składową była inwentaryzacja przyrodnicza terenu np.
inwentaryzacja przyrodnicza gminy, doliny rzecznej, określonego terenu np. park

krajobrazowy lub opracowania fizjograficznego (którego częścią składową była
waloryzacja), wykazanych przez Wykonawcę w Załączniku nr 4 do SIWZ.
Zamawiający za każdą zrealizowaną usługę wykazaną w Załączniku nr 4 do SIWZ
będzie przyznawał 10 punktów, a jeżeli usługa ta będzie dotyczyła muraw
kserotermicznych – 20 punktów.
Kryterium zostanie wyliczone według następującej zasady punktowej:

D

BD
 40
ND

D – liczba punktów badanej oferty w kryterium doświadczenie zespołu badawczego
BD – doświadczenie badanego Wykonawcy
ND – doświadczenie Wykonawcy z największym doświadczeniem
X. Termin związania ofertą wynosi 30 dni liczonych od ostatniego dnia terminu
składania ofert.
XI. Pytania i wątpliwości co do treści SIWZ oraz jej załączników można zgłaszać do
Zamawiającego na e-mail: akasjaniuk@fzpp.pl lub faksem na numer: 85 74
12113
XII. Składanie i tryb otwarcia ofert.
1. Oferty w zamkniętych kopertach oznaczonych „Oferta przetargowa na
wykonanie opracowania przyrodniczego obejmującego inwentaryzację
przyrodniczo – florystyczną, faunistyczną, geologiczną, hydrologiczną w
ramach projektu „Przywrócenie właściwego stanu ekosystemów obszaru
Natura 2000 Murawy w Haćkach” opatrzone pieczątką firmową Wykonawcy
należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w budynku przy ul. Dojlidy Fabryczne
23, w sekretariacie – do dnia 02.09.2013r. do godz. 12.00.
2. Oferty złożone u Zamawiającego po upływie ww. terminu nie biorą udziału w
postępowaniu przetargowym.
3. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.09.2013r. o godz. 12.30 w
siedzibie Zamawiającego w budynku przy ul. Dojlidy Fabryczne 23.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców
wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, w szczególności dotyczących
kalkulacji ceny.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia ustnej licytacji z
udziałem Wykonawców, którzy złożyli ważne oferty, jeżeli w postępowaniu
przetargowym oferty złoży więcej niż jeden podmiot, a cena oferty

najkorzystniejszej
(pisemnej)
przekroczy
kwotę
przeznaczoną
na
sfinansowanie przetargu/zamówienia. Brak przystąpienia do licytacji nie
skutkuje nieważnością oferty pisemnej danego Wykonawcy.
6. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi
Wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyborze najkorzystniejszej oferty
przesyłając im stosowne informacje via e-mail lub faks oraz zamieści te
informacje na swojej stronie internetowej.
7. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza,
zobowiązany jest do stawienia się w siedzibie Zamawiającego we wskazanym
przez niego terminie w celu podpisania umowy. Nie stawienie się
przedstawiciela Wykonawcy umocowanego do podpisania umowy we
wskazanym przez Zamawiającego miejscu i terminie, traktowane będzie jako
uchylanie się Wykonawcy od podpisania umowy i skutkować konsekwencjami
przewidzianymi prawem jak i warunkami niniejszej specyfikacji.
8. W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją mają zastosowanie
przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r.
Nr 16, poz. 93 ze zm.).
XIII. Załączniki:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Formularz ofertowy
Oświadczenie
Wykaz osób tworzących zespół badawczy
Wykaz zrealizowanych usług
Opis przedmiotu zamówienia
Istotne postanowienia umowy
Mapa obszaru

………………………………………………………
Zarząd Fundacji Zielone Płuca Polski

Załącznik nr 1 do SIWZ
...................................................
/Nazwa i adres Wykonawcy/

.....................................
/miejscowość i data/

tel./fax ................................................ .
e-mail ................................................. .
znak sprawy: 1/2013/H

FORMULARZ OFERTOWY
Dotyczy postępowania przetargowego prowadzonego przez Fundację Zielone Płuca
Polski, ul. Dojlidy Fabryczne 23, 15-554 Białystok, w trybie przetargu na podstawie
art. 70¹, 70³ – 705 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16,
poz. 93, z późn. zm.) na wykonanie opracowania przyrodniczego obejmującego
inwentaryzację przyrodniczo – florystyczną, faunistyczną, geologiczną, hydrologiczną
w ramach projektu „Przywrócenie właściwego stanu ekosystemów obszaru Natura
2000 Murawy w Haćkach”, umowa nr POIS.05.01.00-00-359/12-00, NFOŚIGW nr
umowy 500/2013/Wn-10/OP-WK/PS, WFOSIGW Białystok nr umowy 117/13/ BOP/DO-870/D.
Niniejszym składam / składamy w imieniu ………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………………………………………….
ofertę przetargową w rozumieniu art. 70¹ i następne ustawy z dnia 23 kwietnia
1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.), oferując wykonanie ww.
przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie określonym w załączniku nr 5 do
Specyfikacji Warunków Zamówienia, za łączną kwotę:

……………………………. zł brutto / słownie: ……………………………………………………
…………………………………………………………………………………… złotych brutto.
W podanej cenie zostały ujęte wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia
zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia ujętym w załączniku nr 5 do SIWZ, w tym
zobowiązania publicznoprawne.
…................... dnia .................... r.

...............................................................
podpis i pieczęć Wykonawcy

Załącznik nr 2 do SIWZ
OŚWIADCZENIE
Dotyczy postępowania przetargowego prowadzonego przez Fundację Zielone Płuca
Polski, ul. Dojlidy Fabryczne 23, 15-554 Białystok, w trybie przetargu na podstawie
art. 70¹, 70³ – 705 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16,
poz. 93, z późn. zm.) na wykonanie opracowania przyrodniczego obejmującego
inwentaryzację przyrodniczo – florystyczną, faunistyczną, geologiczną, hydrologiczną
w ramach projektu „Przywrócenie właściwego stanu ekosystemów obszaru Natura
2000 Murawy w Haćkach”, umowa nr POIS.05.01.00-00-359/12-00, NFOŚIGW nr
umowy 500/2013/Wn-10/OP-WK/PS, WFOSIGW Białystok nr umowy 117/13/ BOP/DO-870/D.
Działając w imieniu ...................................................................................
oświadczam / oświadczamy iż:
1. Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
przedmiotowego postępowania przetargowego oraz przyjmujemy bez
zastrzeżeń zawarte w niej warunki i postanowienia
2. Akceptuję/akceptujemy termin realizacji zamówienia określony w SIWZ.
3. Posiadam/posiadamy uprawnienia niezbędne do wykonywania ww.
przedmiotu zamówienia.
4. Posiadam/posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania ww.
przedmiotu zamówienia.
5. Dysponuję/dysponujemy (będziemy dysponować w chwili wykonania
zamówienia) osobami zdolnymi do wykonania ww. przedmiotu zamówienia.
6. Znajduję/znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej umożliwiającej realizację
ww. przedmiotu zamówienia.
7. Nie jestem / jesteśmy powiązany osobowo ani kapitałowo z Zamawiającym.

…................... dnia .................... r.

............................................................
podpis i pieczęć Wykonawcy

Załącznik nr 3 do SIWZ

WYKAZ OSÓB
tworzących zespół badawczy

dot. postępowania przetargowego 1/2013/H
L.p.

Imię i nazwisko

Posiadane kwalifikacje

Posiadane doświadczenie

1.

2.

3.

4.

5.
UWAGA:



do wykazu należy dołączyć życiorysy członków zespołu, które potwierdzą spełnianie przez
zespół warunków określonych w rozdziale V pkt 3 SIWZ;
do wykazu należy dołączyć potwierdzenia wykonania opracowań wymaganych na
podstawie rozdziału V pkt 3 SIWZ.

…................... dnia .................... r.

............................................................
podpis i pieczęć Wykonawcy

Załącznik nr 4 do SIWZ

WYKAZ ZREALIZOWANYCH USŁUG
dot. postępowania przetargowego 1/2013/H

L.p.

Opis przedmiotu zamówienia

Zamawiający

Termin
realizacji

1.

2.

3.

4.

5.

* Do wykazu należy dołączyć potwierdzenia (referencje, protokoły odbioru usług,
oświadczenia, itp.) należytego wykonania.

…................... dnia .................... r.

............................................................
podpis i pieczęć Wykonawcy

Załącznik nr 5 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zamówienie obejmuje wykonanie opracowania przyrodniczego obejmującego
inwentaryzację przyrodniczo – florystyczną, faunistyczną, geologiczną, hydrologiczną
w ramach projektu „Przywrócenie właściwego stanu ekosystemów obszaru Natura
2000 Murawy w Haćkach”, umowa nr POIS.05.01.00-00-359/12-00, NFOŚIGW nr
umowy 500/2013/Wn-10/OP-WK/PS, WFOSIGW Białystok nr umowy 117/13/ BOP/DO-870/D.
Lokalizacja obszaru opracowań: województwo podlaskie, gmina Bielsk Podlaski,
miejscowości Haćki i Hryniewicze Duże.
Opracowanie winno zawierać:
1. Część wstępną, w tym:
Ogólna charakterystyka terenu: położenie i granice, budowa geologiczna, sieć
hydrograficzna, klimat, waloryzacja: gleb, lasów.
2. Inwentaryzację szaty roślinnej wraz z waloryzacją:
a) W granicach obszaru Natura 2000 „Murawy w Haćkach” PLH200015 (157,3 ha) –
pełna inwentaryzacja: flora roślin naczyniowych, w tym: gatunki chronione, rzadkie i
zagrożone, charakterystyka naturalnych i półnaturalnych zbiorowisk i zespołów
roślinnych, wykaz i charakterystyka obiektów i obszarów proponowanych do ochrony.
Wykonanie mapy roślinności rzeczywistej i mapy rozmieszczenia gatunków roślin
chronionych prawem i zagrożonych.
b) Poza granicami obszaru Natura 2000 (w granicach pola prostokątnego: E
23:09:30,5; N 52:50:36,9 / E 23:16:30,8; N 52:50:21,9 / E 23:09:12,6; N 52:47:29,2 /
E 23:16:12,3; N 52:47:14,3) - waloryzacja przyrodnicza i inwentaryzacja cennych
przyrodniczo siedlisk o charakterze "hot spotów" w krajobrazie rolniczym oraz
stanowisk gatunków "specjalnej troski" (chronionych prawem, zagrożonych).
3. Inwentaryzację grup fauny, w tym gatunków chronionych, rzadkich, zagrożonych:
ptaki, ssaki, owady (motyle, ważki), w oparciu o mapę oraz podane współrzędne,
załączoną do specyfikacji:
a) W granicach obszaru Natura 2000 (157,3 ha) długość geograficzna E 23 10 58,
szerokość geograficzna N 52 49 57 - pełna inwentaryzacja faunistyczna ssaków,
ptaków i owadów.
b) Poza granicami obszaru Natura 2000 (Współrzędne narożników obszaru: E
23:09:30,5; N 52:50:36,9 / E 23:16:30,8; N 52:50:21,9 / E 23:09:12,6; N 52:47:29,2 /
E 23:16:12,3; N 52:47:14,3) - waloryzacja przyrodnicza i inwentaryzacja cennych
gatunków ssaków, ptaków i owadów o charakterze "hot spotów" w krajobrazie
rolniczym oraz stanowisk gatunków "specjalnej troski" (chronionych prawem,
zagrożonych).

4. Inwentaryzację geologiczną w granicach obszaru (Współrzędne narożników
obszaru: E 23:09:30,5; N 52:50:36,9 / E 23:16:30,8; N 52:50:21,9 / E 23:09:12,6; N
52:47:29,2 / E 23:16:12,3; N 52:47:14,3)
5. Inwentaryzację hydrologiczną w granicach obszaru (Współrzędne narożników
obszaru: E 23:09:30,5; N 52:50:36,9 / E 23:16:30,8; N 52:50:21,9 / E 23:09:12,6; N
52:47:29,2 / E 23:16:12,3; N 52:47:14,3)
5. Mapy w skali 1: 25 000 - obrazujące występowanie w granicach gatunków ssaków,
ptaków i owadów.
6. Opracowanie syntezy wraz z zaleceniami dotyczącymi działań ochronnych.
7. Dopuszcza się wykorzystanie danych archiwalnych dotyczących przedmiotowego
obszaru będących w posiadaniu Wykonawcy.
Opracowania należy wykonać w 2 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej na
płycie CD/DVD. Mapy należy wykonać w Systemie Informacji Przestrzennej (GIS).

Załącznik nr 6 do SIWZ
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
Realizacja zamówienia wykonywana będzie pod nadzorem Rady Naukowej Projektu
„Przywrócenie właściwego stanu ekosystemów obszaru Natura 2000 Murawy w
Haćkach”.
Comiesięczne konsultacje i raporty odnośnie
przygotowywane przez kierownika zespołu.

stanu

realizacji

zamówienia

Zamawiający przewiduje dokonywanie płatności cząstkowych za wykonane zadania w
trakcie realizacji umowy. Harmonogram płatności zostanie ustalony pomiędzy
stronami po dokonaniu wyboru Wykonawcy.

Załącznik nr 7 do SIWZ

