
Warszawa, 15 lipca 2011r.

OGŁOSZENIE  O PRZETARGU OGRANICZONYM

Polska Akademia Nauk
 Ogród Botaniczny – Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej 

w Powsinie
ul. Prawdziwka 2, 
02-973 Warszawa, 

Telefon (22) 754 26 10; faks: (22) 757 66 45,

ogłasza przetarg ograniczony na:

Sukcesywne prowadzenie usługi zbioru materiału nasiennego w ramach 
projektu „Ochrona ex-situ dziko rosnących, zagrożonych i chronionych 

roślin w Polsce wschodniej” FlorNaturOB

I. Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zbiór materiału nasiennego 33 gatunków roślin zagrożonych i 

chronionych ze wskazanych przez zamawiającego stanowisk na terenie Polski wschodniej wraz 

z  wymaganą  w  projekcie  dokumentacją  siedliskową,  w  okresie  3  sezonów  wegetacyjnych 

2011-2013.  Wymagana  dokumentacja  będzie  stanowić  załącznik  do  specyfikacji  istotnych 

warunków zamówienia.  

1. Realizacja  planów  zbioru  w  danym  sezonie  wegetacyjnym,  przygotowana  przez 

Koordynatora zbioru;

2. Dotarcie  na stanowisko zbioru  oraz  wykonanie dokumentacji  zgodnie z  procedurami 

zawartymi w podręczniku zbioru nasion gatunków dziko rosnących projektu ENSCONET 

(http://www.maich.gr:9000/PDF/Collecting_protocol_Polish.pdf);

3. Zbiór próbek materiału nasiennego zgodnie z uwagami zawartymi w pozwoleniu na 

zbiór i przyjętymi w metodyce FlorNaturOB opartej na podręczniku zbioru nasion 

gatunków dziko rosnących ENSCONET 

(http://www.maich.gr:9000/PDF/Collecting_protocol_Polish.pdf );

4. Przekazanie, w warunkach zapewniających utrzymanie żywotności, zebranego materiału 

do siedziby Zamawiającego, po uprzednim sprawdzeniu przez Koordynatora zbioru.

5. Przygotowywanie  i  regularne  składanie  kwartalnych sprawozdań  z  wykonania  usługi 

wraz z wypełnionymi danymi paszportowymi i dokumentacją fotograficzną;

CPV: 73110000-6
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Termin realizacji zamówienia – sukcesywnie od daty podpisania umowy do dnia 30 września 

2013 r. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

II. Kryteria oceny ofert. 
Oferty będą oceniane na podstawie kryterium:
- Cena wykonania całego zamówienia (brutto) - 100%

III. Warunki udziału w przetargu.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej zwanej: ustawa lub ustawa 

Pzp),  o  udzielenie  zamówienia  mogą  ubiegać  się  Wykonawcy,  którzy  spełniają  warunki, 

dotyczące: 

A) Posiadania uprawnień  do wykonywania określonej  działalności  lub  czynności,  jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

B) Posiadania wiedzy i doświadczenia, wykazując, że w okresie ostatnich trzech lat przed 
upływem terminu składania wniosków, a  jeżeli  okres  prowadzenia  działalności  jest 
krótszy - w tym okresie zrealizowali  co najmniej  3 zamówienia,  których przedmiot 
obejmował  każdorazowo co najmniej  prace związane z  inwentaryzacją lub zbiorem 
roślin  w  celu  ochrony ich  różnorodności  na  siedliskach  naturalnych  in  situ lub  w 
warunkach sztucznych ex situ. 

C) Dysponowania  odpowiednim  potencjałem  technicznym  oraz  osobami  zdolnymi  do 
wykonania zamówienia,  wykazując, że dysponuje co najmniej  3 osobami,  z których 
każda  posiada  doświadczenie  w  zakresie  prowadzenia  zbioru  materiału  nasiennego 
obejmującego w szczególności następujące czynności: 

-  prowadzanie  (co  najmniej  w  trzech  niezależnych  programach  badawczych)  prac 
terenowych  na  stanowiskach  naturalnych  roślin,  rozpoznawanie  w  trakcie  tych  prac 
gatunków według kluczy taksonomicznych Flory Polskiej,  wykonywanie w trakcie  prac 
terenowych zdjęć fitosocjologicznych zespołów roślinnych i  wykonywanie dokumentacji 
fotograficznej stanowisk populacji i roślin,

W celu wykazania spełniania wyżej wskazanego wymogu wykonawca dołączy wykaz osób 
wraz z informacjami odnoszącymi się do wyżej wskazanego doświadczenia i kwalifikacji.

D) Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

W  celu  wykazania  spełniania  przez  Wykonawcę  warunków  oraz  braku  podstaw  do 
wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo 
zamówień publicznych wraz z ofertą należy załączyć:
1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1 - 4 
ustawy Prawo zamówień publicznych,  

2. Oświadczenie Wykonawcy, o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art.  24 ust.  1 
ustawy Prawo zamówień publicznych,

 3. Wykaz w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia 
określonego w pkt. B powyżej, usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem 
terminu składania wniosków, a jeżeli  okres  prowadzenia działalności  jest  krótszy – w tym 
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okresie, wraz z załączeniem dokumentu potwierdzającego, że usługi wymienione w wykazie 
zostały wykonane należycie.

4. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności
posiadających kwalifikacje o których mowa w pkt. C powyżej wraz z informacjami na temat 
ich  kwalifikacji  zawodowych,  doświadczenia  dla  wykonania  zamówienia,  a  także 
wykonywanych  przez  nie  czynności  oraz  informacją  o  podstawie  do  dysponowania  tymi 
osobami.

5. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, 
w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, a w 
stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy.

6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej,  zamiast  dokumentów, o których mowa w pkt 5, składa odpowiedni dokument lub 
dokumenty,  wystawione  w  kraju,  w  którym  ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania, 
potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne 
albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;

7. Dokumenty o których mowa w pkt 5, 6, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy 
przed upływem terminu składania wniosków. 

8. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce  zamieszkania,  nie  wydaje  się  dokumentów,  o  których  mowa  w  pkt  5  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. Zapis pkt 7 stosuje się odpowiednio.

9.  Jeżeli  Wykonawca  będzie  polegać  na  wiedzy i  doświadczeniu,  potencjale  technicznym, 
osobach  zdolnych  do  wykonania  zamówienia  lub  zdolnościach  finansowych  innych 
podmiotów,  niezależnie  od  charakteru  prawnego łączących  go z  nimi  stosunków,  w takiej 
sytuacji  zobowiązany  jest  udowodnić  zamawiającemu,  iż  będzie  dysponował  zasobami 
niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne 
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres 
korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

10. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w pkt. A-D powyżej, 
polega na zasobach innych podmiotów, a podmioty te będą brały udział  w realizacji  części 
zamówienia,  Zamawiający  żąda  od  Wykonawców  przedstawienia  w  odniesieniu  do  tych 
podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 2, 5  powyżej.
11.  W  przypadku  Wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia, 
oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt. 1 oraz 3 i 4, powinien przedłożyć ten, lub ci 
spośród Wykonawców, którzy potwierdzają spełnianie warunku w określonym tam zakresie.

12. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, 
że warunki określone w pkt A-D powyżej, spełniają łącznie wszyscy Wykonawcy.
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13. Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, 
których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zawarli umowę regulującą współpracę tych 
Wykonawców i przedłożyli tę umowę Zamawiającemu

14.  W  przypadku  Wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielnie  zamówienia, 
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wskazane w pkt. 1 powyżej) 
składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Zamawiający wyraża 
zgodę  na  złożenie  oświadczenia  w  imieniu  Wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o 
udzielenie  zamówienia  przez  ustanowionego  Pełnomocnika.  W  odniesieniu  do  warunków 
określonych w art.  22 ust.  1 pkt 1 i  4 ustawy Pzp każdy z Wykonawców oddzielnie  musi 
udokumentować spełnienie wymaganych warunków, czyli dokumenty wymienione w pkt 2 – 5 
powyżej, składają wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.

IV. Liczba wykonawców zaproszonych do udziału w przetargu.

Zamawiający zaprosi do złożenia oferty nie więcej niż  5 wykonawców spełniający warunki 
wskazane w pkt. III. A-D.

Jeżeli liczba Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu będzie mniejsza 
niż  5  lub  równa  5,  Zamawiający  zaprosi  do  składania  ofert  wszystkich  Wykonawców 
spełniających  te  warunki.  Jeżeli  liczba  Wykonawców,  którzy spełniają  warunki  udziału  w 
postępowaniu będzie większa niż 5, Zamawiający zaprosi do składania ofert Wykonawców, 
którzy otrzymają najwyższe oceny spełniania warunków udziału według następującej zasady: 
Zamawiający zastosuje kwalifikację w postaci przyznania każdemu Wykonawcy po 1 pkt za 
każde  zrealizowane  należycie  zamówienie  spełniające  wymogi  określone  w  pkt.  B). 
Zamawiający zaprosi  do złożenia oferty Wykonawców, którzy spełniają  warunki  udziału w 
postępowaniu oraz otrzymali w kolejności najwyższą ilość punktów przyznawanych wg wyżej 
wymienionych zasad.  W przypadku równej  ilości  punktów o  kolejności  decydować będzie 
największa ilość programów badawczych spełniających wymogi określone w pkt. C) powyżej.

V.  Wniosek składany wspólnie
Zamawiający  dopuszcza  możliwość  składania  wniosków  przez  dwóch  lub  więcej 
Wykonawców  (w  ramach  oferty  wspólnej  w  rozumieniu  art.  23  ustawy Prawo  zamówień 
publicznych) pod warunkiem, że taki wniosek spełniać będzie następujące wymagania:
-  Wykonawcy  występujący  wspólnie  są  zobowiązani  do  ustanowienia  Pełnomocnika  do 
reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia 
umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego;
a)  oryginał  pełnomocnictwa  (lub  kopia  poświadczona  notarialnie)  musi  być  załączony  do 
wniosku i zawierać w szczególności:
- wskazanie postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, 
-  wskazanie  wszystkich  Wykonawców ubiegających  się  wspólnie  o  udzielenie  zamówienia 
wymienionych  z  nazwy,  z  określeniem  adresu  siedziby  każdego  wykonawcy  oraz 
ustanowionego Pełnomocnika ze wskazaniem jego adresu oraz zakresu jego umocowania.
b)  dokument  pełnomocnictwa  musi  być  podpisany  przez  wszystkich  Wykonawców 
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. Podpisy muszą być złożone przez osoby 
uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji 
Wykonawców. Stosowne odpisy z rejestru lub ewidencji muszą zostać dołączone do wniosku.

W  przypadku,  gdy  w  wyniku  rozstrzygnięcia  przedmiotowego  przetargu  jako 
najkorzystniejsza  zostanie  wybrana  oferta  złożona  przez  podmioty  występujące  wspólnie, 
Zamawiający zgodnie z art. 23 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych przed podpisaniem 
umowy z wybranym wykonawcą będzie wymagał przedstawienia umowy regulującej zasady 
współpracy wykonawców składających wspólną ofertę.  Umowa o współpracy wykonawców 
musi obejmować cały okres realizacji przedmiotowego zamówienia.
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VI. Informacje dodatkowe:

1) Forma składanych dokumentów:

a)  Wniosek,  wykaz,  oświadczenie  oraz  pozostałe  dokumenty  –  pod  rygorem  uznania  za 
nieważne  –  muszą  być  sporządzone  w języku  polskim,  w formie  pisemnej,  czytelnie  oraz 
podpisane  przez  osoby uprawnione  do składania  oświadczeń  woli  w imieniu  Wykonawcy, 
wymienione  we  właściwym  rejestrze  lub  ewidencji,  bądź  umocowane  przez  te  osoby  do 
składania oświadczeń woli na podstawie odrębnego pełnomocnictwa.

b) Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginałów albo kserokopii poświadczonych 
za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

c) Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający 
identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu 
za zgodność z oryginałem).

d)  W  przypadku  poświadczenia  za  zgodność  z  oryginałem  kserokopii  dokumentów  przez 
osoby(ę) nie wymienione(ą) w dokumencie rejestrowym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy 
do wniosku dołączyć stosowne pełnomocnictwo.

e)  Pełnomocnictwo  musi  być  przedstawione  w  formie  oryginału  lub  kopii  poświadczonej 
notarialnie. 

f) Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z ich tłumaczeniem na język 
polski, poświadczonym przez Wykonawcę. 

2)  Zamawiający  przewiduje  udzielenie  zamówień  uzupełniających,  o  których  mowa  
w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

3)  Zaleca  się  złożenie  wniosku  w  zamkniętej  kopercie  (opakowaniu)  oznakowanej  jako 
"Wniosek – Usługa zbioru".

4) W przypadku załączenia do wniosku dokumentów, w których jakiekolwiek kwoty podane 
zostały w walutach obcych, Zamawiający przeliczy te kwoty na PLN według średniego kursu 
Narodowego  Banku  Polskiego  z  dnia  opublikowania  ogłoszenia  o  przetargu  w  Biuletynie 
Zamówień Publicznych.

5)  Zamawiający  nie  przewiduje  wyboru  najkorzystniejszej  oferty  z  zastosowaniem  aukcji 
elektronicznej. 

6) Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wraz z załącznikami należy złożyć w 
siedzibie Zamawiającego przy ul. Prawdziwka 2,  02-973 Warszawa,
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 27 lipca 2011r. do 
godz. 0830.
DATA PRZEKAZANIA OGŁOSZENIA DO BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH: 15 LIPCA 2011 R. 
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