TOWARZYSTWO PRZYRODNICZE „BOCIAN”
ul. Radomska 22/32, 02-323 Warszawa
tel./fax 22 822 54 22, e-mail: biuro@bocian.org.pl

Warszawa dn. 18.02.2013 r.
Dotyczy: pytań wniesionych przez Oferentów do ogłoszenia o przetargu nr postępowania CIP-2/2013
na realizację przedmiotu zamówienia:
Inwentaryzacja błotniaka łąkowego na obszarach Natura 2000 w latach 2013-2014

wchodzącego w zakres projektu nr POIS.05.01.00-00-381/12 „Ochrona błotniaka łąkowego w Polsce”
współfinansowanego przez Unię Europejska ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej
Zamawiający – Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian” z siedzibą w Warszawie 02-323, ul. Radomska 22/32
(adres korespondencyjny; Sekretariat TP „Bocian”, ul. Radomska 22/32, 02-323 Warszawa, tel./fax.
22 822 54 22), w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów Towarzystwa Przyrodniczego
„Bocian” (dalej „Regulamin”) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, udziela odpowiedzi
na pytania wniesione przez Oferentów:
Pytanie 1:
Interesuje mnie kwestia doboru ilości punktów obserwacyjnych. Zapis instrukcji mówi o wyborze co
najmniej 2 punktów (może być ich więcej). Czy zatem istnieje możliwość zaprojektowania w badaniach
(w przypadku wygrania oferty) tylko dwóch punktów w danym obszarze, czy ich ilość jest proponowana
ostatecznie dla danego obszaru przez Zamawiającego?
Odpowiedz 1:
W pkt. 2 rozdziału IV jest mowa o co najmniej dwóch punktach na 10 km kw. terenu otwartego
objętego inwentaryzacją. Punkty nie powinny być oddalone od siebie o więcej niż 4 km. Obserwacjami
należy pokryć wszystkie potencjalne lęgowiska błotniaka łąkowego na badanej powierzchni tj. w ostoi.
Wyznaczenie punktów, z których prowadzone będą liczenia zależy od warunków lokalnych. Lokalizację
punktów obserwacyjnych wyznacza wykonawca. Uwzględniając powierzchnie inwentaryzowanych
obszarów (nawet tych najmniejszych) nie jest możliwe wyznaczenie tylko dwóch punktów
obserwacyjnych na danym obszarze.
Pytanie 2:
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Proszę o wyjaśnienie następującego punktu z ogłoszenia dot. przetargu na inwentaryzację błotniaka jest ono zupełnie niejasny:
Jeżeli w złożonej ofercie, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego
Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz
wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w
niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
Odpowiedz 2:
Zamawiający informuję, iż w/w zapis dotyczy sytuacji w której cena przedstawiona przez Wykonawcę w
ofercie byłaby ceną netto (np. w ofercie Wykonawcy zagranicznego). W takiej sytuacji w celu poddania
oferty badaniu Zamawiający będzie zobowiązany do doliczenia do ceny oferty podatku od towarów i
usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Pytanie 3:
Czy jeżeli zamierzam zlecić zadanie podwykonawcy, muszę przedstawić jego referencje, czy może ten
obowiązek dotyczy tylko sytuacji, kiedy prace prowadzić będę sam lub prowadzić będzie je osoba
zatrudniona w mojej firmie?
Odpowiedz 3:
Zamawiający informuje, iż nie wymaga złożenia referencji dla podwykonawców.
Pytanie 4:
Czy może startować osoba fizyczna (tzn. ja)?
Odpowiedz 4:
Wykonawca który jest osobą fizyczną powinien wykazać, że jest lub dysponuje osobą posiadającą tytuł
na poziomie eksperta z zakresu ornitologii. tj. osobą posiadającą wiedzę w danej dziedzinie,
udokumentowanej uczestnictwem w co najmniej dwóch inwentaryzacjach lub monitoringach
ornitologicznych (przynajmniej jeden dotyczący ptaków terenów otwartych) w okresie 5 lat przed
upływem terminu składania ofert, potwierdzonych dokumentami np. w postaci listów referencyjnych,
protokołów odbioru, umów, bądź posiadanymi w swoim dorobku publikacjami lub innymi
opracowaniami (autorstwo lub współautorstwo) podsumowującymi wyniki powyższych badań.
Pytanie 5:
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Czy przewidziane jest jakieś wadium, bo nic nie znalazłem na ten temat?
Odpowiedz 5:
Zamawiający nie wymaga wpłacenia wadium.
Pytanie 6:
Czy ofertę z kompletem dokumentów można przesłać listownie na adres Towarzystwa?
Odpowiedz 6:
Rozdział VII, pkt. 7.1 Ofertę na daną część lub części należy złożyć w zamkniętej kopercie zatytułowanej:
Inwentaryzacja błotniaka łąkowego na obszarach Natura 2000 w latach 2013-2014. Oferta na część nr
………… (tu wpisać na jaką część składana jest oferta podając nazwę obszaru i kod)” w sekretariacie
Towarzystwa Przyrodniczego „Bocian”, ul. Radomska 22/32, 02-323 Warszawa w formie pisemnej.
Zatwierdzam:
Koordynator projektu: „Ochrona błotniaka łąkowego w Polsce”
Dominik Krupiński

