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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:515030-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Drawno: Usługi środowiska naturalnego
2017/S 246-515030

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Drawieński Park Narodowy
Leśników 2
Drawno
73-220
Polska
Osoba do kontaktów: Anna Farbotko
Tel.:  +48 957682051
E-mail: anna.farbotko@dpn.pl 
Kod NUTS: PL42
Adresy internetowe:
Główny adres: www.dpn.pl

I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.dpn.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Państwowa osoba prawna

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Ochrona przyrody i gospodarka rezerwatowa

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Usługi przyrodnicze – monitoring, ochrona i badania ekosystemów wodnych Drawieńskiego Parku Narodowego
Numer referencyjny: DU-4215/2017af

II.1.2) Główny kod CPV
90700000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:

mailto:anna.farbotko@dpn.pl
www.dpn.pl
www.dpn.pl
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Przedmiotem zamówienia są usługi przyrodnicze – monitoring, ochrona i badania ekosystemów wodnych
Drawieńskiego Parku Narodowego.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 769 237.00 PLN

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Monitoring roślinności rzecznej i jeziornej Drawieńskiego Parku Narodowego.
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90700000
90711500

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL42
Kod NUTS: PL43
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren Drawieńskiego Parku Narodowego.

II.2.4) Opis zamówienia:
Wykonanie monitoringu stanu siedliska 3260 metodą Makrofitowego Indeksu Rzecznego. Wykonanie
monitoringu zbiorowisk roślinnych dla siedlisk 3140, 3150, 3160. Wykonanie monitoringu wraz rejestracją
wszystkich stanowisk włosieniczników oraz rzadkich gatunków rdestnic rzeki Drawy. Sporządzenie raportów
cząstkowych i podsumowującego w ostatnim roku badań.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Liczba osób przy wykonywaniu zamówienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/03/2018
Koniec: 15/11/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: POIS.02.04.00-00-0145/16
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II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 3 000 PLN. Wadium należy wnieść przed upływem
terminu składania ofert.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Monitoring zimorodka
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90700000
90711500

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL42
Kod NUTS: PL43
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren Drawieńskiego Parku Narodowego.

II.2.4) Opis zamówienia:
Wykonanie monitoringu populacji zimorodka wraz z obrączkowaniem wzdłuż Drawy i Płocicznej oraz skarp
jezior. Analiza wyników, sporządzenie raportów cząstkowych i podsumowującego w ostatnim roku badań.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Liczba osób przy wykonywaniu zamówienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/03/2018
Koniec: 25/08/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: POIS.02.04.00-00-0145/16

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 1 000 zł. Wadium należy wnieść przed upływem terminu
składania ofert.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Monitoring zatoczka łamliwego
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Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90700000
90711500

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL43
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren Drawieńskiego Parku Narodowego.

II.2.4) Opis zamówienia:
Wykonanie monitoringu populacji zatoczka łamliwego wg PMŚ. Sporządzenie raportów cząstkowych i
podsumowującego w ostatnim roku badań.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 3 do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Liczba osób przy wykonywaniu zamówienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/03/2018
Koniec: 25/08/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: POIS.02.04.00-00-0145/16

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 40 PLN. Wadium należy wnieść przed upływem terminu
składania ofert.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Monitoring budek dla nurogęsi i gągołów
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90700000
90711500

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL43
Kod NUTS: PL42
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Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren Drawieńskiego Parku Narodowego.

II.2.4) Opis zamówienia:
Wykonanie monitoringu populacji nurogęsi i gągołów zasiedlających budki. Utrzymanie stanu potencjalnych
miejsc lęgowych. Sporządzenie raportów cząstkowych i podsumowującego w ostatnim roku badań.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 4 do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Liczba osób przy wykonywaniu zamówienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/03/2018
Koniec: 25/08/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: POIS.02.04.00-00-0145/16

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 1 000 PLN. Wadium należy wnieść przed upływem
terminu składania ofert.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Wykonanie badań parazytologicznych
Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90700000
90711500

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL43
Kod NUTS: PL42
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren Drawieńskiego Parku Narodowego.

II.2.4) Opis zamówienia:
Zbadanie wpływu działań ochronnych na populację nurogęsi i gągołów w sztucznych gniazdach poprzez
wykonanie badań parazytologicznych oraz określenie ich wpływu na kondycję ptaków. Sporządzenie raportów
cząstkowych i podsumowującego w ostatnim roku badań.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 5 do SIWZ.
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II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Liczba osób przy wykonywaniu zamówienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/03/2018
Koniec: 15/11/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: POIS.02.04.00-00-0145/16

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 3 700 PLN. Wadium należy wnieść przed upływem
terminu składania ofert.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Monitoring wizona amerykańskiego
Część nr: 6

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90700000
90711500

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL43
Kod NUTS: PL42
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren Drawieńskiego Parku Narodowego.

II.2.4) Opis zamówienia:
Monitorowanie tropów łasicowatych na pływających tratwach wyłożonych w dolinie rzek Drawy i Płocicznej.
Sporządzenie raportów cząstkowych i podsumowującego w ostatnim roku badań.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 6 do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Liczba osób przy wykonywaniu zamówienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów



Dz.U./S S246
22/12/2017
515030-2017-PL

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 7 / 14

22/12/2017 S246
http://ted.europa.eu/TED

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

7 / 14

Początek: 01/03/2018
Koniec: 10/12/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: POIS.02.04.00-00-0145/16

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 1 200 PLN. Wadium należy wnieść przed upływem
terminu składania ofert.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Monitoring populacji jenota, piżmaka, szopa pracza
Część nr: 7

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90700000
90711500

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL43
Kod NUTS: PL42
Kod NUTS: PL41
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren Drawieńskiego Parku Narodowego.

II.2.4) Opis zamówienia:
Wykonanie monitoringu populacji jenota, piżmaka, szopa pracza na terenie Drawieńskiego Parku Narodowego.
Sporządzenie raportów cząstkowych i podsumowującego w ostatnim roku badań.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 7 do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Liczba osób przy wykonywaniu zamówienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/03/2018
Koniec: 15/11/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
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II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: POIS.02.04.00-00-0145/16

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 600 PLN. Wadium należy wnieść przed upływem
terminu składania ofert.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Monitoring stanu wybranych grup entomofauny wodnej
Część nr: 8

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90700000
90711500

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL43
Kod NUTS: PL42
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren Drawieńskiego Parku Narodowego.

II.2.4) Opis zamówienia:
Wykonanie monitoringu stanu zachowania siedliska 3140, 3150, 3160, 3260 poprzez monitorowanie składu i
stanu populacji w rzekach i jeziorach Parku następujących grup owadów: jętek, chruścików, widelnic, ważek,
chrząszczy wodnych, pluskwiaków wodnych. Sporządzenie raportów cząstkowych i podsumowującego w
ostatnim roku badań.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 8 do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Liczba osób przy wykonywaniu zamówienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/03/2018
Koniec: 15/01/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
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Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: POIS.02.04.00-00-0145/16

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 2 700 PLN. Wadium należy wnieść przed upływem
terminu składania ofert.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Monitoring ichtiofauny rzek i jezior
Część nr: 9

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90700000
90711500

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL43
Kod NUTS: PL42
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren Drawieńskiego Parku Narodowego.

II.2.4) Opis zamówienia:
Wykonanie monitoringu ichtiofauny w rzekach i jeziorach Parku, w tym monitoring efektywności tarła
naturalnego ryb łososiowatych. Usuwanie gatunków obcego pochodzenia w celu utrzymania stanu siedliska
3260, 3140, 3150, 3160. Ocena struktury przestrzennej i kondycji genetycznej populacji, ich wielkości
efektywnych, udziału ryb hodowlanych. Sporządzenie raportów cząstkowych i podsumowującego w ostatnim
roku badań.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 9 do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Liczba osób przy wykonywaniu zamówienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/03/2018
Koniec: 10/09/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: POIS.02.04.00-00-0145/16

II.2.14) Informacje dodatkowe
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Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 6 000 PLN. Wadium należy wnieść przed upływem
terminu składania ofert.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w
postępowaniu.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w
postępowaniu.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
– w tym okresie), zrealizował dla Pakietów 1-8 co najmniej 1 usługę: dla pakietu 1 w zakresie wykonania
inwentaryzacji terenowej lub monitoringu gatunków i siedlisk wodnych Natura 2000 w oparciu o badania
terenowe na obszarze chronionym.
Dla pakietu 2 w zakresie wyk. inwent. terenowej lub monitoringu populacji jednego gatunku z rodziny
zimorodkowatych (Alcedinidae) w oparciu o badania terenowe na obszarze chronionym.
Dla pakietu 3 w zakresie wyk. inwent.terenowej lub monitoringu populacji jednego gatunku z rodziny
zatoczkowatych (Planorbidae) w oparciu o badania terenowe na obszarze chronionym.
Dla pakietu 4 w zakresie wyk. inwent. terenowej lub monitoringu populacji ptaków wodnych i błotnych w oparciu
o badania terenowe na obszarze chronionym.
Dla pakietu 5 w zakresie wyk. inwent. terenowej lub monitoringu w gniazdach naturalnych i sztucznych
parazytów.
Dla pakietu 6 w zakresie wyk. inwent. terenowej lub monitoringu populacji jednego gatunku z rodziny
łasicowatych (Mustelidae) w oparciu o badania terenowe na obszarze chronionym.
Dla pakietu 7 w zakresie wyk. inwent. terenowej lub monitoringu populacji jenota lub piżmaka lub szopa pracza
w oparciu o badania terenowe na obszarze chronionym.
Dla pakietu 8 w zakresie wyk. inwent. terenowej entomofauny wodnej w oparciu o badania terenowe na
obszarze chronionym.
Dla pakietu 9 co najmniej 2 usługi, jedna w zakresie wyk. inwent. lub monitoringu ichtiofauny rzek i jezior w
oparciu o badania terenowe na obszarze chronionym a druga polegająca na wykonaniu badań genetycznych
ryb rzecznych na obszarze chronionym.
Za obszary chronione Zamawiający będzie uważał teren: parku narodowego, rezerwatu przyrody, parku
krajobrazowego lub obszaru Natura 2000.
Warunek ten, w zakresie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, zostanie uznany za
spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje, dla Pakietów od 1 do 8 co najmniej jedną osobą:
Dla pakietu1 posiadającą wykszt. wyższe z nast. kierunków: biologia, leśnictwo, rolnictwo, ochrona środowiska,
zootechnika oraz wykaże się min. 3 publikacjami z zakresu oceny stanu ekologicznego ekosystemów wodnych
w oparciu o makrofity.
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Dla pakietu 2 posiadającą wykszt. wyższe jak w pakiecie 1 oraz zaobrączkował min. 100 osobników zimorodka
w tym min. 70 piskląt zimorodka.
Dla pakietu 3 posiadającą wykszt. wyższe jak w pakiecie 1 oraz wykaże się min. 3 publikacjami z zakresu
ślimaków w tym przynajmniej 1 dotycząca zatoczka łamliwego.
Dla pakietu 4 posiadającą wykszt. wyższe jak w pakiecie 1 oraz wykaże się min. 3 publikacjami z zakresu
ptaków wodnych i błotnych w tym przynajmniej 1 dotycząca nurogęsi i gągołów.
Dla pakietu 5 posiadającą wykszt. wyższe jak w pakiecie 1 oraz wykaże się min. 3 publikacjami z zakresu
przeprowadzonych badań z oznaczania parazytów.
Dla pakietu 6 posiadającą wykszt. wyższe jak w pakiecie 1 oraz wykaże się min. 3 publikacjami z zakresu
łasicowatych w tym przynajmniej 1 dotycząca wizona amerykańskiego.
Dla pakietu 7 posiadającą wykszt. wyższe jak w pakiecie 1 oraz wykaże się min. 3 publikacjami z zakresu
szopowatych w tym przynajmniej 1 dotycząca jenota lub piżmaka lub szopa pracza.
Dla pakietu 8 posiadającą wykszt. wyższe jak w pakiecie 1 oraz wykaże się min. 3 publikacjami z zakresu
entomofauny wodnej w tym przynajmniej 1 dotycząca jętek lub chruścików lub widelnic lub ważek lub
chrząszczy wodnych lub pluskwiaków wodnych.
Dla pakietu nr 9 co najmniej 2 osobami posiadającymi wykszt. wyższe z kierunków: ichtiologia lub rybactwo.
Jedna z tych osób wykaże się minimum 3 publikacjami z zakresu ichtiofauny rzek i jezior a druga wykaże się
min. 3 publikacjami z zakresu przeprowadzonych badań genetycznych ryb w tym przynajmniej 1 dotycząca
certy lub brzany lub lipienia lub Salmo trutty.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Zgodnie z załącznikiem nr 15 do SIWZ.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania
zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 30/01/2018
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
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IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 30/03/2018

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 30/01/2018
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:
Drawieński Park Narodowy.
Ul. Leśników 2.
73-220 Drawno
Sala Narad.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:
Wykonawca będzie obowiązany przedstawić Zamawiającemu następujące oświadczenia i dokumenty:
Oświadczenie Wykonawcy w postaci Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ)- należy
złożyć wraz z ofertą, dowody, że usługi wykazane w JEDZ na potwierdzenie spełnienia warunku udziału
w postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie dośw. zostały wykonane lub są
wykonywane należycie.Jeżeli Wykonawca polega na zdolności innych podmiotów w celu wykazania spełnienia
warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w myśl art. 25a ust.3 ustawy Pzp ma obowiązek
przedstawić-dla każdego z podmiotów, których to dotyczy-odrębny formularz JEDZ, odpis z właściwego rejestru
lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, zaświadczenie właściwego naczelnika US
potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce
przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie
z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; zaświadczenie właściwej
terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS albo inny dok. potwierdzający, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed
upływem terminu składania ofert lub inny dok. potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym
organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji właściwego organu, informację z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt
13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez
zamawiającego na podst. art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego
prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków,
opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo –w przypadku wydania takiego wyroku
lub decyzji – dok. potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności, oświadczenie wykonawcy o
braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne
(w odniesieniu do przesłanki wykluczenia opisanej w art. 24 ust. 1 pkt 22 Pzp), oświadczenie wykonawcy o
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braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub
grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Pzp, oświadczenie
wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków
wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym
w zakresie określonym przez zamawiającego na podst. art. 24 ust. 5 pkt 7 Pzp, oświadczenie wykonawcy o
niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia
z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp
Wykonawca będzie zobowiązany złożyć oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z
postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 Pzp, art.
24 ust. 5 pkt 1 – 2 i 4 – 7 Pzp, Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw.
„procedury odwróconej”, o której mowa w art. 24aa ust. 1 i 2 Pzp.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov 

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zd. drugie Pzp, albo
w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu
oraz wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia
publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych
warunków zamówienia na stronie internetowej.Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 17.2
i 17.3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności
można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.Odwołanie
wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu
lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.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.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587840

mailto:odwolania@uzp.gov
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E-mail: odwolania@uzp.gov 

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20/12/2017

mailto:odwolania@uzp.gov

