Ogłoszenie nr 617654-N-2019 z dnia 2019-10-31 r.
Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty: Monitoring środowiska i przeprowadzenie eksperymentów w
dorzeczu Parsęty
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak
Nazwa projektu lub programu
Zamówienie jest realizowane w ramach projektów: części nr 1 - „Ochrona łososia atlantyckiego i minoga
rzecznego na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Dorzecze Parsęty PLH 320007” i współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz
współfinansowanego ze środków fundacji Baltic; część nr 2 - „Zwiększenie ów Unii Europejskiej w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz współfinansowanego ze środków fundacji Baltic.
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których
działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały
zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie
marginalizowanych
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o
których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy
chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie
postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy
ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii
Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty, krajowy numer
identyfikacyjny 33005224000000, ul. ul. Szymanowskiego 17 , 78-230 Karlino, woj. zachodniopomorskie,
państwo Polska, tel. 943 117 247, e-mail zmigdp@parseta.org.pl, faks 943 117 116.
Adres strony internetowej (URL): http://bip.parseta.org.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików,
które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Związek komunalny
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym
w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich
Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w
jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie
będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w
imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
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I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod
adresem (URL)
Tak
http://bip.parseta.org.pl
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków
zamówienia
Tak
http://bip.parseta.org.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod
adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny
sposób:
Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny
sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę wraz z załącznikami należy sporządzić z zachowaniem formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
Adres:
Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty, ul. Szymanowskiego 17, 78 - 230 Karlino - sekretariat.
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie
są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Monitoring środowiska i przeprowadzenie
eksperymentów w dorzeczu Parsęty
Numer referencyjny: ZDP.II.271.1.15.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu
wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zakres przedmiotu
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zamówienia obejmuje monitoring środowiska i przeprowadzenie eksperymentów w dorzeczu Parsęty i został
podzielony na 2 części: 1) część nr 1 - monitoring wędrówek łososia atlantyckiego i minoga rzecznego: a)
zadanie nr 1: Monitoring funkcjonowania przepławki przy MEW Rościno, z wykorzystaniem nowoczesnych
technik monitoringowych – skaner, licznik, b) zadanie nr 2: Monitoring funkcjonowania przepławek na rzece
Parsęcie przy MEW w Rościnie, piętrzeniu w miejscowości Doble, i Żarnowo z wykorzystaniem
nowoczesnych technik monitoringowych - technologia RFID. Badanie przy pomocy systemu RFID (radio
frequency identification – automatyczna identyfikacja radiowa), obejmującego pomoc przy znakowaniu ryb
znaczkami PIT (passive integrated transponder – pasywne zintegrowane transpondery) oraz odbieranie,
rejestrowanie i identyfikowanie ich sygnałów radiowych przez anteny RFID, funkcjonujących w trzech
lokalizacjach MEW w Rościnie, piętrzeniu w miejscowości Doble i Żarnowo, c) zadanie nr 3: Zadania polega
na przeprowadzeniu eksperymentu, którego celem będzie stwierdzenie czy naturalne tarliska występujące w
dorzeczu Parsęty są odpowiednie dla łososia(salmo salar), d) zadanie nr 4: Zadanie polega na próbie
odchowu narybku z ikry łososia w warunkach tarlisk rzeki Parsęty, e) zadanie nr 5: Ocena stanu populacji
minoga rzecznego i łososia atlantyckiego. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie badań monitoringowych
w 90 ustalonych wspólnie z Zamawiającym lokalizacjach w dorzeczu Parsęty; 2) część nr 2 przeprowadzenie badań dotyczących efektów ekologicznych udrożnienia trzech rzek Perznica, Radusza,
Gęsia: a) zadanie nr 1: Przedmiotem zadania jest wykonanie badań monitoringowych w 25 ustalonych
wspólnie z Zamawiającym lokalizacjach, wraz z opisem i interpretacją wyników oraz porównaniem ich z
dostępnymi danymi literaturowymi, w tym monitoringiem stanu „0”, b) zadanie nr 2: Monitoring tarlisk –
liczenie gniazd tarłowych dwuśrodowiskowych ryb łososiowatych i minoga rzecznego.
II.5) Główny kod CPV: 90711500-9
Dodatkowe kody CPV:
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna
wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134
ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o
których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa
ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2021-12-15
II.9) Informacje dodatkowe: Termin wykonania zamówienia: - dla części nr 1 do dnia 15.12.2021 r. - dla
części nr 2 do dnia 15.12.2020 r.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1. Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawcy wykażą, że: 1) dla części nr 1
dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia o kwalifikacjach zawodowych, doświadczeniu i
wykształceniu niezbędnym do wykonania zamówienia, odpowiadającym warunkom określonym poniżej: a)
dysponują co najmniej 1 ekspertem w zakresie monitoringu pracy skanera (sczytywanie i analiza danych) dla
ryb przechodzących przez przepławkę posiadającym wykształcenie wyższe na kierunku: ichtiologia lub
rybactwo oraz doświadczenie w wykorzystaniu automatycznych skanerów ryb w monitoringu przepławek dla
ryb, udokumentowane co najmniej 1 publikacją naukową na ten temat, b) dysponują co najmniej 1 ekspertem
w zakresie wykorzystania znaczków PIT w monitoringu ichtiofauny posiadającym wykształcenie wyższe na
kierunku: ichtiologia lub rybactwo oraz doświadczenie w posługiwaniu się systemem rejestracji migracji ryb
opartym oznaczniki PIT rejestratory z antenami w badaniach wędrówek ryb udokumentowane, co najmniej 1
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publikacją naukową wykorzystującą wyniki uzyskane z tego systemu, c) dysponują co najmniej 1 ekspertem w
zakresie badań polegających na analizie substratu tarlisk posiadającym wykształcenie wyższe na kierunku:
ichtiologia lub rybactwo oraz doświadczenie udokumentowane, co najmniej 1 publikacją naukową opisujące
analizę substratu naturalnych tarlisk ryb łososiowatych, d) dysponują co najmniej 1 ekspertem w zakresie
badań polegających na próbie odchowu narybku ryb łosiowa tych w naturalnych tarliskach posiadającym
wykształcenie wyższe na kierunku: ichtiologia lub rybactwo oraz doświadczenie udokumentowane, co
najmniej 1 publikacją naukową opisujące badanie polegające na próbie odchowu narybku ryb łososiowatych w
naturalnych tarliskach, e) dysponują co najmniej 1 ekspertem ichtiologiem posiadającym wykształcenie
wyższe na kierunku: ichtiologia lub rybactwo oraz doświadczenie w wykonaniu co najmniej 2 usług, na co
najmniej 30 stanowiskach, gdzie prowadzono badania mające na celu ocenę stanu populacji i siedlisk ryb i
minogów z Załączników II, IV i V Dyrektywy Siedliskowej z zastosowaniem metodyki stosowanej w
Monitoringu GIOŚ. Dla części nr 1 zamówienia, zamawiający nie dopuszcza możliwości łączenia funkcji
ekspertów przez jedną i tą samą osobę; 2) dla części nr 2 dysponują osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia o kwalifikacjach zawodowych, doświadczeniu i wykształceniu niezbędnym do wykonania
zamówienia, odpowiadającym warunkom określonym poniżej: a) dysponują co najmniej 1 ekspertem
ichtiologiem posiadającym wykształcenie wyższe na kierunku: ichtiologia lub rybactwo oraz doświadczenie w
wykonaniu co najmniej 2 usług, na co najmniej 10 stanowiskach badawczych obejmujących obszary
chronione np. Parki Krajobrazowe, Parki Narodowe, obszary Natura 2000, gdzie prowadzono badania mające
na celu ocenę stanu populacji i siedlisk ryb i minogów z Załączników II, IV i V Dyrektywy Siedliskowej z
zastosowaniem metodyki stosowanej w Monitoringu GIOŚ, b) dysponują co najmniej 1 ekspertem w zakresie
liczenia gniazd tarłowych posiadającym wykształcenie wyższe na kierunku: ochrona środowiska, biologia,
hydrobiologia, ichtiologia lub rybactwo oraz doświadczenie w wykonaniu co najmniej 1 badania mającego na
celu określenie liczby gniazd tarłowych anadromicznych ryb wędrownych. Dla części nr 2 zamówienia,
zamawiający nie dopuszcza możliwości łączenia funkcji ekspertów przez jedną i tą samą osobę. 2.
Zamawiający uzna spełnienie warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub
zawodowej w przypadku, gdy wykonawca składa ofertę na dwie części i wykaże, że dysponuje osobami
ekspertów posiadającymi odpowiednie doświadczenie ekspertów łącznie dla dwóch części.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o
kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy
Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO
POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W
POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O
KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W
POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O
KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za
świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich doświadczenia i wykształcenia oraz informacją o
podstawie do dysponowania tymi osobami.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W
POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O
KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
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Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie w zakresie określonym w pkt III.2.2. W zakresie
nieuregulowanym niniejszym dokumentem, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z
dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w
postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016r., poz. 1126 ze zm.). Wykonawca, w terminie 3 dni od
dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (zawierającej
informacje podawane podczas otwarcia ofert oraz kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia), przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. W przypadku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dowody, że
powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia. Obowiązku, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie stosuje się w przypadku gdy w
postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia wraz z ofertą
oświadczenia o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23
ustawy Pzp, z zastrzeżeniem, że jakakolwiek zmiana w toku przedmiotowego postępowania (np. włączenie
wykonawcy do grupy kapitałowej) będzie powodowała obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po stronie
wykonawcy.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów
elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
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Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego
systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów
elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia
ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony,
negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu
zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki
będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich
wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w
zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez
przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili
rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

6

Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać
wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez
zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania
techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie
zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie
której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość następujących zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w szczególności w przypadku: 1) zmian stawki
podatku od towarów i usług - wysokość wynagrodzenia wykonawcy zostanie odpowiednio zmieniona o kwotę
wynikającą ze zmienionych stawek tego podatku obowiązujących w dacie powstania obowiązku podatkowego
w czasie trwania umowy; 2) zmian wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002r. o
minimalnym wynagrodzeniu za pracę - każda ze stron umowy, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie
przepisów dokonujących tych zmian, może zwrócić się do drugiej strony o przeprowadzenie negocjacji w
sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania
zamówienia przez wykonawcę oraz jeżeli wykonawca wykaże, że osoby wykonujące przedmiot umowy
osiągały minimalne wynagrodzenie za pracę, stanowiącą przedmiot umowy; 3) zmiany zasad podlegania
ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne - każda ze stron umowy, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów
dokonujących tych zmian, może zwrócić się do drugiej strony o przeprowadzenie negocjacji w sprawie
odpowiedniej zmiany wynagrodzenia, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia
przez wykonawcę; 4) zmian w stosunku do opisu przedmiotu zamówienia w zakresie wykonania prac nie
wykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia, w sytuacji możliwości usprawnienia realizacji
przedmiotu umowy; 5) zmian umowy związanych ze zmianą stanu prawnego w zakresie dotyczącym
realizowanego przedmiotu umowy, który spowoduje konieczność zmiany sposobu jego wykonania przez
wykonawcę; 6) zmian osób wskazanych w ofercie wykonawcy, zdolnych do wykonania przedmiotu umowy, na
inne osoby legitymujące się co najmniej doświadczeniem wymaganym do wykazania spełniania warunków
udziału w przedmiotowym postępowaniu; 7) zmian terminu wykonania zamówienia, z przyczyn niezależnych
od wykonawcy, wykazanych przez wykonawcę, w szczególności w przypadku: a) niekorzystnych warunków
atmosferycznych, uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z przyjętymi założeniami,
mających bezpośredni wpływ na termin jego wykonania - w związku z tym termin wykonania przedmiotu
umowy może zostać przesunięty o czas tych niekorzystnych warunków atmosferycznych oraz o czas
niezbędny do usunięcia ich skutków, b) jeżeli opóźnieniu ulegnie wykonanie prac niezbędnych do realizacji
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zamówienia, do których wykonania zobowiązany jest zamawiający - w związku z tym termin wykonania
przedmiotu umowy może zostać przesunięty o czas niezbędny do wykonania opóźnionych prac, c) gdy prace
objęte umową zostały wstrzymane przez właściwe organy, z przyczyn niezależnych od wykonawcy, co
uniemożliwia terminowe wykonanie przedmiotu umowy - w związku z tym termin wykonania przedmiotu
umowy może zostać przesunięty o czas niezbędny do wykonania prac wynikających z zaleceń właściwych
organów, d) uzasadnionych przyczyn technicznych lub technologicznych; 8) innych istotnych zmian umowy w
zakresie, którego nie można przewidzieć na etapie publikacji ogłoszenia o zamówieniu - w przypadku
wystąpienia nadzwyczajnej okoliczności, której nie można było przewidzieć na etapie publikacji ogłoszenia o
zamówieniu, a która spowoduje, że prawidłowe wykonanie zamówienia będzie uzależnione od tej zmiany.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-11-14, godzina: 12:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi
środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące
sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał
przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Część nr: 1 Nazwa: część nr 1 - monitoring wędrówek łososia atlantyckiego i minoga rzecznego
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych
lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie
zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:a) zadanie nr 1: Monitoring
funkcjonowania przepławki przy MEW Rościno, z wykorzystaniem nowoczesnych technik monitoringowych –
skaner, licznik, b) zadanie nr 2: Monitoring funkcjonowania przepławek na rzece Parsęcie przy MEW w
Rościnie, piętrzeniu w miejscowości Doble, i Żarnowo z wykorzystaniem nowoczesnych technik
monitoringowych - technologia RFID. Badanie przy pomocy systemu RFID (radio frequency identification –
automatyczna identyfikacja radiowa), obejmującego pomoc przy znakowaniu ryb znaczkami PIT (passive
integrated transponder – pasywne zintegrowane transpondery) oraz odbieranie, rejestrowanie i
identyfikowanie ich sygnałów radiowych przez anteny RFID, funkcjonujących w trzech lokalizacjach MEW w
Rościnie, piętrzeniu w miejscowości Doble i Żarnowo, c) zadanie nr 3: Zadania polega na przeprowadzeniu
eksperymentu, którego celem będzie stwierdzenie czy naturalne tarliska występujące w dorzeczu Parsęty są
odpowiednie dla łososia(salmo salar), d) zadanie nr 4: Zadanie polega na próbie odchowu narybku z ikry
łososia w warunkach tarlisk rzeki Parsęty, e) zadanie nr 5: Ocena stanu populacji minoga rzecznego i łososia
atlantyckiego. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie badań monitoringowych w 90 ustalonych wspólnie z
Zamawiającym lokalizacjach w dorzeczu Parsęty.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90711500-9,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
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data zakończenia: 2021-12-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
cena
doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia - ekspert w zakresie monitoringu
pracy skanera
doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia - ekspert w zakresie wykorzystania
znaczków PIT (system RFID)
doświadczenie eksperta ichtiologa

Znaczeni
e
60,00
15,00
15,00
10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część
część nr 2 - przeprowadzenie badań dotyczących efektów ekologicznych udrożnienia
2 Nazwa:
nr:
trzech rzek Perznica, Radusza, Gęsia.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych
lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie
zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:a) zadanie nr 1: Przedmiotem
zadania jest wykonanie badań monitoringowych w 25 ustalonych wspólnie z Zamawiającym lokalizacjach,
wraz z opisem i interpretacją wyników oraz porównaniem ich z dostępnymi danymi literaturowymi, w tym
monitoringiem stanu „0”, b) zadanie nr 2: Monitoring tarlisk – liczenie gniazd tarłowych dwuśrodowiskowych
ryb łososiowatych i minoga rzecznego.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90711500-9,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
cena
doświadczenie eksperta ichtiologa
doświadczenie eksperta w zakresie liczenia gniazd
tarłowych

Znaczeni
e
60,00
20,00
20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
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