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Informacje o ogłoszeniu
Data publikacji ogłoszenia
20-03-2020

Termin składania ofert
07-04-2020

Numer ogłoszenia
1239278

Status ogłoszenia
Aktualne

Treść ogłoszenia została zmieniona
1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie, ul.
Tadeusza Kościuszki 33A, 14-200 Iława (pokój nr 4) w terminie do dnia 07.04.2020r. do
godz.9:00 lub na adres e-mail: agnieszka.chomka@pzd.ilawa.pl wówczas w temacie wiadomości
należy wpisać: Oferta w postępowaniu DT4A.263.7.2020 na: „Kompleksowe prowadzenie usługi
nadzoru przyrodniczego nad realizacją inwestycji pn. „Ochrona zasobów przyrodniczych w
pasach dróg powiatowych na terenie powiatu iławskiego” wraz z przeprowadzeniem i
sporządzeniem ekspertyzy przyrodniczej na zakończenie realizacji projektu”,
2. Na kopercie, w której będzie umieszczona oferta zostanie odnotowana data i godzina jej
złożenia. Za oferty złożone w terminie Zamawiający uzna tylko te oferty, które zostaną
dostarczone do siedziby Zamawiającego przed upływem terminu tj. 07.04.2020r. do godz.9:00.
3. Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami umieszczonymi w zapytaniu oraz dołączyć
wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia.
4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub
ręcznie długopisem,
w przypadku składania oferty w siedzibie Zamawiającego również spięta lub zszyta w sposób
uniemożliwiający jej rozpięcie (zdekompletowanie). Każdy dokument składający się na ofertę
musi być
czytelny. Zaleca się, aby oferta była złożona na kolejno ponumerowanych stronach, a numeracja
stron powinna rozpoczynać się od numeru 1 umieszczonego na pierwszej stronie oferty, przy
czym Wykonawca może nie numerować czystych stron.
5. Jeżeli któryś z wymaganych dokumentów składanych przez Wykonawcę jest sporządzony w
języku obcym dokument taki należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
6. W przypadku, gdy wykonawca składa kopię jakiegoś dokumentu, musi być ona poświadczona
za zgodność z oryginałem przez wykonawcę (zaleca się, aby wykonawca na każdej zapisanej
stronie kserokopii złożył własnoręczny podpis poprzedzony dopiskiem „za zgodność”). Jeżeli do
reprezentowania wykonawcy upoważnione są łącznie dwie lub więcej osób kopie dokumentów
muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez te osoby.
7. Oferta (formularz oferty, oświadczenia) musi być podpisana lub zaparafowana przez osoby
upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

1 z 10

2020-03-27, 14:01

Baza konkurencyjności - Baza konkurencyjności

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publ...

8. Każdy wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę.

Miejsce i sposób składania ofert
1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie, ul.
Tadeusza Kościuszki 33A, 14-200 Iława (pokój nr 4) w terminie do dnia 30.03.2020r. do
godz.9:00.
2. Na kopercie, w której będzie umieszczona oferta zostanie odnotowana data i godzina jej
złożenia. Za oferty złożone w terminie Zamawiający uzna tylko te oferty, które zostaną
dostarczone do siedziby Zamawiającego przed upływem terminu tj. 30.03.2020r. do godz.9:00.
3. Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami umieszczonymi w zapytaniu oraz dołączyć
wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia.
4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub
ręcznie długopisem,
w przypadku składania oferty w siedzibie Zamawiającego również spięta lub zszyta w sposób
uniemożliwiający jej rozpięcie (zdekompletowanie). Każdy dokument składający się na ofertę
musi być
czytelny. Zaleca się, aby oferta była złożona na kolejno ponumerowanych stronach, a numeracja
stron powinna rozpoczynać się od numeru 1 umieszczonego na pierwszej stronie oferty, przy
czym Wykonawca może nie numerować czystych stron.
5. Jeżeli któryś z wymaganych dokumentów składanych przez Wykonawcę jest sporządzony w
języku obcym dokument taki należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
6. W przypadku, gdy wykonawca składa kopię jakiegoś dokumentu, musi być ona poświadczona
za zgodność z oryginałem przez wykonawcę (zaleca się, aby wykonawca na każdej zapisanej
stronie kserokopii złożył własnoręczny podpis poprzedzony dopiskiem „za zgodność”). Jeżeli do
reprezentowania wykonawcy upoważnione są łącznie dwie lub więcej osób kopie dokumentów
muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez te osoby.
7. Oferta (formularz oferty, oświadczenia) musi być podpisana lub zaparafowana przez osoby
upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.
8. Każdy wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Radosław Augustyniak, Agnieszka Chomka

Skrócony opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksowe prowadzenie usługi nadzoru przyrodniczego
nad realizacją inwestycji pn. „Ochrona zasobów przyrodniczych w pasach dróg powiatowych na
terenie
powiatu iławskiego” wraz z przeprowadzeniem i sporządzeniem ekspertyzy przyrodniczej na
zakończenie realizacji projektu. Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej RPO WiM
2014-2020 Oś Priorytetowa: Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów. Nr i
nazwa Działania: 5.3 Ochrona różnorodności biologicznej.
2. Przedmiotu zamówienia składa się z dwóch etapów:
1) etap I - obejmujący w nadzór nad robotami przyrodniczymi do dnia 30.11.2021 r. wraz ze
sporządzeniem ekspertyzy przyrodniczej na zakończenie realizacji projektu (źródło weryfikacji
wskaźników projektu)
2) etap II – obejmujący coroczny przegląd gwarancyjny w okresie trwałości projektu
3. Opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1 do wzoru umowy
stanowiącego załącznik nr 3 do ZO.
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4. Kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV:
71520000-9 usługi nadzoru budowlanego, 90400000-4 Usługi kontroli jakości środowiska,
90721700-4 Usługi ochrony gatunków zagrożonych, 90721000-7 Usługi związane z
bezpieczeństwem środowiska, 90713000-8 Usługi konsultacyjne w zakresie zagadnień
dotyczących środowiska, 71248000-8 nadzór nad projektem i dokumentacją
5. Zamawiający żąda wskazania w ofercie części zamówienia, którą Wykonawca zamierza zlecić
podwykonawcom w załączniku nr 1 do ZO.

Kategoria ogłoszenia
Usługi

Podkategoria ogłoszenia
Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: warmińsko-mazurskie Powiat: iławski Miejscowość: gminy: Iława, Zalewo, Susz,
Kisielice, drogi powiatowe: 1311N, 1329N, 1910N, 1188N, 1325N, 1295N, 1222N, 1307N,
1281N

Opis przedmiotu zamówienia
Cel zamówienia
Celem przedmiotu zamówienia jest wyłonienie inspektorów na kompleksowe prowadzenie usługi
nadzoru przyrodniczego nad realizacją inwestycji pn. „Ochrona zasobów przyrodniczych w
pasach dróg powiatowych na terenie powiatu iławskiego” wraz z przeprowadzeniem i
sporządzeniem ekspertyzy przyrodniczej na zakończenie realizacji projektu. Projekt
dofinansowany ze środków Unii Europejskiej RPO WiM 2014-2020 Oś Priorytetowa: Środowisko
przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów. Nr i nazwa Działania: 5.3 Ochrona
różnorodności biologicznej, nr umowy: RPWM.05.03.00-28-0030/19.
Głównym celem inwestycji jest ochrona i zachowanie ciągłości korytarzy ekologicznych pachnicy
dębowej oraz siedlisk chronionych gatunków porostów w obrębie cennych przyrodniczo alei na
wybranych odcinkach dróg powiatowych województwa warmińsko-mazurskiego a w
szczególności: poprawa bioróżnorodności i zapobieganie utracie usług ekosystemowych, poprzez
ochronę i odtwarzanie zadrzewień na wybranych odcinkach alei, zachowanie ciągłości i
prawidłowego funkcjonowania zadrzewień liniowych jako korytarzy ekologicznych
zwiększających spójność ekosystemów, zmniejszających fragmentację siedlisk i współtworzących
zieloną infrastrukturę, poprawa warunków środowiskowych poprzez poprawę stanu drzew
(gospodarka wodna, ochrona gleby, ochrona przed hałasem), a także zapobieganie zmianom
klimatycznych (priorytet UE), odtworzenie, zachowanie i ochrona zadrzewień liniowych, jako
tradycyjnego elementu krajobrazu warmińsko-mazurskiego, zapewnienie chronionym gatunkom
ściśle związanym z alejami (w tym chronionym gatunkom porostów) zachowania zadrzewień, w
celu przeciwdziałania spadku liczebności ich populacji, zwiększenie świadomości społeczeństwa
w zakresie problemów związanych z postępującą degradacją środowiska, spadkiem
bioróżnorodności i wynikających z tego zagrożeń globalnych.

Przedmiot zamówienia
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Przedsięwzięcie zlokalizowane jest w ciągu 9 odcinków dróg powiatowych o łącznej długości
około 94 km, które znajdują się głównie na terenie powiatu iławskiego (gminy: Iława, Zalewo,
Susz, Kisielice). Obowiązki na etapie prowadzenia robót przyrodniczych: Nadzorowanie w celu
sprawdzenia jakości wykonywanych robót zgodnie z wymaganiami zapytania ofertowego, wiedzą
techniczną i praktyką w częstotliwości zapewniającej skuteczny nadzór; Zapewnienie kadry
posiadającej stosowne uprawnienia do wykonywania powierzonych im czynności tj. specjalistów.
Poszczególni specjaliści powinni organizować swoją pracę w dostosowaniu do bieżących potrzeb
realizowanego zadania. Zamawiający wymaga od Nadzoru takiej organizacji swojego czasu pracy,
aby nie powodować zbędnych przerw w prowadzeniu robót przyrodniczych i zobowiązuje Nadzór
do niezwłocznego przystępowania do odbioru prac zgłoszonych przez Wykonawcę robót w
zakresie objętym wymogami środowiskowymi; Dopilnowanie i wyegzekwowanie od wykonawcy
robót obostrzeń środowiskowych i obowiązków wynikających z decyzji RDOŚ, ekspertyzy
przyrodniczej i innych dokumentów; Sporządzenie i złożenie w terminach zawartych w decyzjach
RDOŚ, decyzji Burmistrza Susza, decyzji Burmistrza Zalewa sprawozdań, informacji z realizacji
zezwoleń, wsadzenia/wyprowadzenia drzew, usunięcia drzew; Dostosowanie czasu pracy do czasu
pracy wykonawcy robót i wymagań Zamawiającego; dokonania bieżącego przeglądu dziennika
robót i dokonania stosownych wpisów; Organizacja nadzoru w sposób zapewniający terminowość
dokonywanych odbiorów robót ; Kontrolowanie przestrzegania na budowie zasad bezpieczeństwa
pracy i utrzymania porządku; Wstrzymywanie robót prowadzonych w sposób zagrażający
bezpieczeństwu lub niezgodnie z wymaganiami umowy zawartej przez Zamawiającego z
wykonawcą robót i niezwłocznego pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o tym fakcie;
Kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika robót; Reprezentowanie Zamawiającego na jego
wniosek w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach związanych z realizacją inwestycji;
Egzekwowanie od wykonawcy robót przyrodniczych nieskrępowanego dostępu do terenu
inwestycji, Kontrola i przechowywanie dokumentów. Informowanie Zamawiającego z
odpowiednim wyprzedzeniem o wszelkich zagrożeniach występujących podczas realizacji robót
oraz podejmowanych działaniach zapobiegawczych i naprawczych; ; Udzielanie wszystkich
niezbędnych informacji na potrzeby sprawozdawczości z realizacji projektu w całym okresie jego
realizacji; Kontrola prawidłowości zafakturowanych robót; Sprawdzanie wykonanych robót i
powiadomienia wykonawcy robót o wykrytych wadach, określenia zakresu koniecznych do
wykonania robót poprawkowych; Sporządzanie pisemnego poświadczenia o usunięciu wad przez
wykonawcę robót; Przeprowadzenie odbiorów częściowych oraz odbioru końcowego robót;
Poświadczanie terminu zakończenia robót; Sprawdzenia i przekazania Zamawiającemu wszelkich
dokumentów przygotowanych przez wykonawcę robót po zakończeniu robót; Doradzanie
Zamawiającemu w zakresie roszczeń i sporów z wykonawcą robót oraz w zakresie problemów
mogących się pojawić podczas prowadzenia robót przyrodniczych; Powiadomienie
Zamawiającego o wszelkich roszczeniach wykonawcy robót oraz rozbieżnościach między
dokumentacją Zamawiającego a stanem faktycznym na terenie inwestycji; Rozliczenie umowy o
roboty przyrodnicze w przypadku jej zakończenia lub w przypadku wypowiedzenia jej
wykonawcy robót; Przeprowadzenie końcowej inspekcji przed odbiorem końcowym oraz
przygotowanie listy wad oraz innych brakujących dokumentów, które miały być złożone zgodnie z
umową przez wykonawcę robót; Zweryfikowanie i zatwierdzenie kompletnej dokumentacji
powykonawczej, a następnie dostarczenia jej do Zamawiającego wraz z dokumentacją związaną z
nadzorowaną inwestycją w formie ustalonej z Zamawiającym; Opiniowanie i wskazywanie
sposobu załatwienia wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych realizacją
zadania;

Kod CPV
71520000-9
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Nazwa kodu CPV
Usługi nadzoru budowlanego

Harmonogram realizacji zamówienia
1) etap I - do dnia 31.05.2022 r., obejmujący w nadzór nad robotami przyrodniczymi do dnia
30.11.2021 r. wraz ze sporządzeniem ekspertyzy przyrodniczej na zakończenie realizacji projektu
(źródło weryfikacji wskaźników projektu)
2) etap II – do końca III kw. 2027 r., obejmujący coroczny przegląd gwarancyjny w okresie
trwałości projektu

Załączniki
formularz ofertowy+załączniki(wersja edytowalna)
wzór umowy
opis przedmiotu zamówienia
zapytanie ofertowe

Pytania i wyjaśnienia
INFORMACJA
ZMIANA-zapytanie ofertowe

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie,

Wiedza i doświadczenie
dla uznania, że Wykonawca spełnia warunek posiadania doświadczenia zamawiający, żąda by
wykonawca wykazał, iż w okresie ostatnich 5 lat, (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy, to w tym okresie) przed upływem terminu składania ofert wykonał, co najmniej 1 zadanie
(kontrakt) odpowiadające swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z
podaniem ich rodzaju, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz, których usługi te zostały
Wykonane. Przez „zadanie (kontrakt) odpowiadające rodzajem usługi stanowiącej przedmiot
zamówienia” Zamawiający rozumie doświadczenie w pełnieniu funkcji nadzoru przyrodniczego
co najmniej w jednym z zakresów dendrologii, entomologii, ornitologii, chiropterologii.
Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie dokumentu, o którym mowa w §VI ust. 2 pkt 3)
ZO, złożonego przez Wykonawcę. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
muszą
wykazać, że chociaż jeden z nich lub łącznie spełniają w/w warunek.

Potencjał techniczny
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Wykonawca dysponuje osobami niezbędnymi do realizacji zamówienia:
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a. nadzór przyrodniczy w zakresie dendrologii: min. 1 osoba spełniająca minimalne wymagania:
- jednolite studia magisterskie na kierunku: biologia, zoologia, ekologia, leśnictwo, ochrona
środowiska, lub pokrewne związane z ochroną przyrody/środowiska
- doświadczenie w pełnieniu funkcji nadzoru przyrodniczego przy realizacji minimum jednego
zadania
b. nadzór przyrodniczy w zakresie entomologii: min. 1 osoba spełniająca minimalne wymagania:
- jednolite studia magisterskie na kierunku: biologia, zoologia, ekologia, leśnictwo, ochrona
środowiska, lub pokrewne związane z ochroną przyrody/środowiska
- doświadczenie w pełnieniu funkcji nadzoru przyrodniczego przy realizacji minimum jednego
zadania
c. nadzór przyrodniczy w zakresie ornitologii: min. 1 osoba spełniająca minimalne wymagania:
- jednolite studia magisterskie na kierunku: biologia, zoologia, ekologia, leśnictwo, ochrona
środowiska, lub pokrewne związane z ochroną przyrody/środowiska
- doświadczenie w pełnieniu funkcji nadzoru przyrodniczego przy realizacji minimum jednego
zadania
d. nadzór przyrodniczy w zakresie chiropterologii: min. 1 osoba spełniająca minimalne
wymagania:
- jednolite studia magisterskie na kierunku: biologia, zoologia, ekologia, leśnictwo, ochrona
środowiska, lub pokrewne związane z ochroną przyrody/środowiska
- doświadczenie w pełnieniu funkcji nadzoru przyrodniczego przy realizacji minimum jednego
zadania
Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie dokumentu, o którym mowa w §VI ust. 2 pkt 4)
ZO, złożonego przez Wykonawcę. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
muszą wykazać, że chociaż jeden z nich lub łącznie spełniają w/w warunek.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie,

Dodatkowe warunki
Nie dotyczy

Warunki zmiany umowy
Zmiany Umowy
1. Umowa została zawarta na warunkach okreslonych we wzorze Umowy zaakceptowanym przez
Wykonawcę.
2. Zmiany tres ci Umowy, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą
wprowadzane aneksem do Umowy, za wyjątkiem zmiany oso b wymienionych w § 6 ust.1 i 2.
3. Strony ustalają, z e zmiana terminu realizacji Przedmiotu Umowy może nastąpić z przyczyn:
1) niezależnych od Zamawiającego termin może ulec przesunięciu ze względu na wydłużenie
terminu realizacji i płatności projektu sytuacja zależna od decyzji Instytucji Zarządzającej
Projektu,
2) przesunięcia terminu związanego z zakończeniem zamówienia publicznego udzielonego przez
Zamawiającego i realizowanego równolegle do niniejszej umowy,
3) zmiany terminu lub sposobu realizacji Przedmiotu Umowy związanego z zasileniem systemu
teleinformatycznego, o ile nie wynika to z przyczyn lezących po stronie Wykonawcy,wstrzymania,
zawieszenia usług i dostaw przez Zamawiającego, o czas wstrzymania,
5) w sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie w stanie odebrać przedmiotu umowy, np. ze względu
na okoliczności organizacyjne, o czas trwania tych okoliczność ci,
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6) jeżeli dochowanie terminu przewidzianego w umowie stało się niemożliwe z przyczyn
niezależnych od Wykonawcy,
7) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo
zachowania należytej staranności,
8) w przypadku zmiany technologii, jakości lub parametrów w charakterystycznych dla danego
elementu, wprowadzanych na wniosek Wykonawcy,
9) na skutek działań oso b trzecich lub organów w władzy publicznej, kto re spowodują
przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia,
10) zmiany terminu na skutek działań oso b trzecich lub organów w władzy publicznej, kto re
spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia;
4. Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy jest możliwa poprzez
zmianę sposobu wykonania przedmiotu Umowy, zmianę wynagrodzenia Wykonawcy lub poprzez
przedłużenie Terminu zakończenia usług (prac) w przypadku
1) wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ
na realizację przedmiotu umowy;
2) wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie
można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i
doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony;
3) wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy;
4) Zamawiający przewiduje możliwości zmiany - poprzez zawarcie aneksu do niniejszej umowy,
wysokości wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy w
następujących przypadkach i w następujący sposób:
a) w przypadku ustawowej zmiany stawki VAT (zwiększenia lub zmniejszenia) wartości netto z
oferty Wykonawcy pozostaną bez zmian, a kwota wynagrodzenia brutto Wykonawcy, zostanie
wyliczona na podstawie nowych przepisów z uwzględnieniem stopnia wykonania zamówienia
wykonania zamówienia. W takim przypadku Wykonawca składa pisemny wniosek o zmianę
umowy o zamówienie publiczne w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po
wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług. Wniosek powinien
zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty
wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy,
b) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie
art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę
kwota wynagrodzenia Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu
Wykonawcy, wynikającego ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących
zamówienie do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia, z
uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego
wynagrodzenia,
c) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne kwota
wynagrodzenia Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy,
jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy
zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących
zamówienie na rzecz Zamawiającego,
Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków w tej sekcji ogłoszenia szczegółowy opis zmian umowy
został określony w §11 wzoru umowy stanowiącym integralny załącznik do niniejszego
ogłoszenia

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
1) Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
2) Załącznik nr 2 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
3) Załącznik nr 3 - wzór/projekt umowy:
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-Załącznik nr 1 do umowy– charakterystyka przedsięwzięcia
-Załącznik nr 2 do umowy – Harmonogram fakturowania
-Załącznik nr 3 do umowy – Wzór Protokołu Odbioru Końcowego
4) Załącznik nr 4 - wykaz wykonanych usług
5) Załącznik nr 5 – kadra techniczna

Ocena oferty
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
1. Oceny ofert będzie dokonywał Zamawiający.
2. Przy wyborze oferty, Zamawiający będzie kierował się kryteriami oceny ofert, o których mowa
poniżej:
l.p.
Opis kryteriów oceny Waga
1) Cena (C) - 100 %
3. Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach kryteriów oceny ofert,
przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.
4. Liczba punktów, które można uzyskać w kryterium „Cena” (C) - (waga 100%) - zostanie
obliczona wg następującego wzoru:
1) C= (Cmin: Cboferty) x 100 pkt, gdzie:
C- oznacza ilość punktów za cenę brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia,
Cmin- oznacza najniższą cenę spośród złożonych ofert,
Cboferty- oznacza cenę badanej oferty,
2) porównywaną ceną będzie cena brutto ogółem za realizację zamówienia obliczonej przez
Wykonawcę zgodnie z przepisami prawa i podanej w „Formularzu Ofertowym” (Załącznik nr 1 do
ZO) pkt 1. Określona w ten sposób cena oferty służyć będzie wyłącznie do porównania ofert i
wyboru najkorzystniejszej oferty.
5. Zamawiający spośród złożonych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną.
6. Uzyskana z wyliczenia ilość punktów zostanie ostatecznie wyliczona z dokładnością do
drugiego miejsca po przecinku w zachowaniem następującej zasady: jeżeli parametr miejsca
tysięcznego jest poniżej 5 to parametr setny zaokrągla się w dół, jeżeli parametr miejsca
tysięcznego jest 5 i powyżej to parametr setny zaokrągla się w górę.

Wykluczenia
1. W postępowaniu nie mogą brać udziału podmioty, które powiązane są z Zamawiającym
(beneficjentem) lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
Zamawiającego (beneficjenta) lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego
(beneficjenta) czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru
wykonawcy osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez:
1) uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2) posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji;
3) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4) pozostawanie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione
wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w
związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.
Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie wypełnionego przez Wykonawcę załącznika nr 2
do ZO, o którym mowa w §VI ust. 2 pkt 2) ZO.
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2. Oferta zostanie odrzucona w następujących przypadkach:
1) jej treść nie odpowiada treści ZO, z zastrzeżeniem możliwości poprawienia omyłki, w
szczególności w oparciu o treść ZO w sposób określony §VIII ust. 4 pkt 3 ZO;
2) zawiera niską cenę w stosunku do wartości przedmiotu zamówienia, jeżeli w toku oceny ofert
Zamawiający poweźmie wątpliwości, co do możliwości realizacji zamówienia za wskazaną cenę i
w związku z tym zasadne jest wyjaśnienie elementów składowych oferty mających wpływ na
cenę, a złożone wyjaśnienia nie udowodnią, że cena gwarantuje realizację zamówienia;
3) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie
omyłki w swojej ofercie;
4) Wykonawca nie wyraził zgody, na przedłużenie terminu związania ofertą o liczbę dni
wymaganą w wezwaniu Zamawiającego;
5) Wykonawca nie wykaże spełniania warunków udziału w postępowaniu lub braku podstaw do
jego wykluczenia w szczególności: brak w ofercie złożonego oświadczenia o braku powiązań z
zamawiającym zgodnie z załącznikiem nr 2 do ZO, z zastrzeżeniem ust.11.
6) w przypadku braku odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia dokumentów lub oświadczeń,
wyjaśnienia treści złożonej oferty lub błędnego złożenia dokumentów lub oświadczeń
uzupełnianych na wezwanie Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania.

Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
POWIAT IŁAWSKI

Adres
gen. Władysława Andersa 2A
14-200 Iława
warmińsko-mazurskie , iławski

Numer telefonu
896490700

Fax
896496600

NIP
7441774059

Tytuł projektu
Ochrona zasobów przyrodniczych w pasach dróg powiatowych na terenie powiatu iławskiego

Numer projektu
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