Mikołów: Świadczenie usługi zbioru materiału nasiennego roślin
zagrożonych i chronionych z 15 stanowisk na obszarze
województw: dolnośląskiego, pomorskiego,
zachodniopomorskiego, w ramach projektu Ocena stanu populacji
oraz ochrona ex situ wybranych dziko rosnących gatunków roślin
rzadkich i zagrożonych na terenie Polski.
Numer ogłoszenia: 153009 - 2013; data zamieszczenia: 31.07.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Rada Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce , ul. Sosnowa 5, 43-190
Mikołów, woj. śląskie, tel. 32 779 76 02.


Adres strony internetowej zamawiającego: www.radaogrodowbotanicznych.wordpress.com
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Stowarzyszenie.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usługi zbioru materiału
nasiennego roślin zagrożonych i chronionych z 15 stanowisk na obszarze województw:
dolnośląskiego, pomorskiego, zachodniopomorskiego, w ramach projektu Ocena stanu populacji
oraz ochrona ex situ wybranych dziko rosnących gatunków roślin rzadkich i zagrożonych na terenie
Polski..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem
zamówienia jest świadczenie usługi zbioru materiału nasiennego roślin zagrożonych i chronionych z
15 stanowisk na obszarze województw: dolnośląskiego, pomorskiego, zachodniopomorskiego, w
ramach projektu Ocena stanu populacji oraz ochrona ex situ wybranych dziko rosnących gatunków
roślin rzadkich i zagrożonych na terenie Polski. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca
zobowiązany będzie do: Odpowiedniego zaplanowania prac organizacyjnych związanych z

wykonaniem przedmiotu zamówienia, z uwzględnieniem indywidualnych terminów owocowania
gatunków na określonym stanowisku; Sprawdzenia kompletności dokumentacji dotyczącej zgody i
licencji niezbędnych do podjęcia zbioru i w razie jego braku wnioskowania do ROBiA o ich
uzupełnienie;Monitorowania stanowisk tak, by zbiór nastąpił w najkorzystniejszym dla gatunku
terminie - wyprawa przedzbiorowa, skorzystanie z informacji lokalnych botaników lub inny sposób
warunkujący prawidłowe określenie optymalnego terminu zbioru; Współpracy z Koordynatorem
merytorycznym przy sporządzaniu sezonowych planów wyjazdowych dla osiągnięcia założonych
wskaźników projektu FlorNatur ROBiA dotyczących stanowisk i gatunków objętych projektem;
Powiadomienia Koordynatora merytorycznego o planowanym terminie zbioru, w celu umożliwienia
nadzoru nad zbiorem (minimum cztery dni przed planowanym wyjazdem);Dotarcia do stanowiska
własnym transportem (na własny koszt);Sporządzenia dokumentacji stanowiska - terenowej
inwentaryzacji, która obejmuje: -charakterystykę siedliska; miejsce występowania, ogólny opis
fitocenozy, w której występuje badany gatunek rośliny, fizjograficzny opis stanowiska (rzeźba
terenu) i wysokość nad poziomem morza. Wykonawca zobowiązany jest również do pomiaru
lokalizacji stanowiska przy pomocy GPS-u zgodnie z podaną poniżej formą zapisu: N _ _°_ __ _ _ _
; E _ _°_ _ _ _ _ _; -opis populacji: liczebność populacji, kondycja osobników i kwitnienie.
Stanowiska o powierzchni poniżej jednego ara uznane będą za punktowe (należy je podać jako
punkt - współrzędne GPS), większe natomiast za powierzchniowe (powierzchnię należy podać w
m2 , wraz ze współrzędnymi punktu znajdującego się centralnie w wyznaczonej powierzchni).
Liczebność gatunków będzie określana w sposób dostosowany do ich specyfiki. W przypadku,
kiedy nie będzie można określić liczby osobników w sensie genetycznym, będą liczone np. kępy,
pędy kwiatostanowe lub będzie miało miejsce określanie powierzchni skupień; - analizę zagrożeń
populacji wykonanej na poszczególnych stanowiskach z uwzględnieniem oceny wpływu
niekorzystnych czynników siedliskowych oraz oddziaływań międzypopulacyjnych, takich jak
konkurencja ze strony innych komponentów fitocenoz oraz innych czynników biotycznych i
abiotycznych; - sporządzenie dokumentacji fotograficznej stanowiska i badanych roślin,
pojedynczych okazów (jest to zamiennik wobec tradycyjnego zbioru okazu zielnikowego, aby nie
narażać stanowiska i osobników na zniszczenie); Zbioru materiału nasiennego (zgodnie z uwagami
zawartymi w pozwoleniu na zbiór i przyjętymi w metodyce projektu FlorNatur ROBiA, tj.
Podręcznika zbioru nasion gatunków dziko rosnących opracowanego przez ENSCONET
dostępnego pod adresem http://ensconet.maich.gr/PDF/Collecting_protocol_Polish.pdf) oraz próbek
gleby (zgodnie z wytycznymi, które zostały zawarte w ppkt. 15); Do próbki zebranego materiału
nasiennego Wykonawca zobowiązany jest również dołączyć: - paszport populacji (formularz danych
opisujących populację)- zgodnie z załącznikiem do Podręcznika zbioru nasion gatunków dziko
rosnących opracowanego przez ENSCONET; - zdjęcie fitosocjologiczne stanowiska - obejmujące

płat z występującym gatunkiem, którego nasiona podlegają zbiorowi; -mapę terenu (np. wydruk z
google maps, geoportal) z naniesionym stanowiskiem i współrzędnymi geograficznymi oraz
miejscami poboru gleby wraz ze szkicem rozmieszczenia osobników/populacji na stanowisku; dokumentację fotograficzną stanowiska, badanej populacji i pojedynczych okazów. -szczegółowe
sprawozdanie z dokonanego zbioru z każdego stanowiska dla Zamawiającego bezpośrednio po
zbiorze (zgodnie z załącznikiem nr 9 do SIWZ) Wymienione powyżej materiały Wykonawca
zobowiązany będzie dostarczyć w taki sposób, by informacje dotyczące jednego stanowiska były
umieszczone w jednej teczce bądź były spięte w sposób trwały aby uniemożliwić ich
pomieszanie;W przypadku braku owocowania osobników danego gatunku na określonym
stanowisku Wykonawca jest zobowiązany udokumentować podjęcie próby zbioru materiału
nasiennego, stwierdzającej: - dotarcie do stanowiska w terminie owocowania - brak owocowania W
tym celu musi być sporządzona dokumentacja fotograficzna stanowiska i pojedynczych okazów
roślin. Wykonawca zobowiązany jest do podania ewentualnych przyczyn zaistnienia takiego stanu
rzeczy, np. panujące warunki klimatyczne, inne czynniki biotyczne i abiotyczne stwierdzone
podczas oględzin stanowiska. Do ustalenia pobytu w konkretnym dniu na danym stanowisku o
określonym położeniu geograficznym, mogą być zastosowane również techniki elektroniczne, tj.
GPS, aparat cyfrowy lub inne. Powinien być ponadto dostarczony spis wykonanych w danym dniu
przez Wykonawcę czynności, związanych z inwentaryzacją stanowiska i zbiorem materiału
nasiennego (lub jego brakiem). Wykonawca jest zobowiązany również do sporządzenia pełnej
dokumentacji takiego stanowiska - terenowej inwentaryzacji populacji. Sporządzoną dokumentację
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do siedziby ZamawiającegoW przypadku stwierdzenia
braku występowania stanowiska podanego gatunku rośliny, którego lokalizację ogólną podał
Zamawiający na podstawie danych literaturowych, Wykonawca zobowiązuje się do: przeprowadzenia lustracji terenu w obszarze gminy, a w przypadkach posiadanej wiedzy o innej
lokalizacji populacji gatunku również powiatu lub województwa, -wywiadu środowiskowego lub
dotarcia do źródła informacji literaturowej, -zweryfikowania lokalizacji stanowiska, podanej przez
Zamawiającego w pierwszym roku realizacji zbioru. Dane o próbie weryfikacji stanowiska powinno
zawierać sprawozdanie dostarczone do siedziby Zamawiającego. Zamawiający powinien być
niezwłocznie poinformowany o trudnościach ze zlokalizowaniem stanowiska. W sytuacji, gdy po
przeprowadzonej przez Wykonawcę weryfikacji lokalizacji stanowiska okaże się, iż w pobliżu
znajduje się inne stanowisko tego gatunku, Wykonawca dokona zbioru zastępczego, jedynie po
wcześniejszym porozumieniu z koordynatorem merytorycznym. Zbiór będzie mógł być wykonany po
sprawdzeniu, czy na tym terenie obowiązują wcześniej uzyskane na zbiór pozwolenia. Nowe
stanowisko będzie obowiązywać w następnym roku zbioru. W przypadku stwierdzenia
występowania na danym stanowisku kilku odrębnych populacji (może to wynikać ze względu na

dużą izolację populacji, np. stanowiska położone w różnych kotłach polodowcowych lub
ograniczone od siebie innymi biotycznymi elementami, lub wynikłe ze zbyt ogólnego określenia
stanowiska przez Zamawiającego (podana nazwa geograficzna większego terenu) można za zgodą
Zamawiającego podzielić podane stanowisko na kilka. Zbiór w następnym roku będzie dokonywany
według stanowisk określonych po szczegółowej inwentaryzacji i weryfikacji. W sytuacjach
stwierdzenia kilku populacji na danym stanowisku do zbioru wyznacza się populacje najliczniejsze,
aby zminimalizować negatywny skutek poboru nasion; Opracowania sprawozdań ze zbiorów z
podaniem wszystkich istotnych informacji dotyczących wykonanych czynności w ramach
zrealizowanego zadania, w tym: -szczegółowych sprawozdań ze zbioru z każdego stanowiska z
podaniem wszystkich istotnych informacji dotyczących wykonanych w ramach zrealizowanego
zadania, czynności (zgodnie z załącznikiem nr 9 do SIWZ) - w terminie dwóch tygodni od zbioru; ogólnych rocznych sprawozdań ze zbiorów - w każdym roku zbiorów w terminie do 31 października;
-sprawozdania podsumowującego realizację zadania stanowiącego przedmiot niniejszego
zamówienia - w terminie do 7 listopada 2014 roku; W przypadku błędów w przedłożonych
sprawozdaniach lub nieuwzględnienia wszystkich, wykonanych w trakcie realizacji zadania
czynności, Wykonawca zobowiązuje się do ich uzupełnienia lub korekty nie później niż na cztery
tygodnie przed datą zakończenia każdego kwartału rozliczeniowego;Komplet dokumentów powinien
być przekazany do siedziby Zamawiającego w wersji papierowej i elektronicznej;Dostarczenia prób
glebowych do laboratorium i siedziby partnera projektu wskazanego przez Zamawiającego. W
trakcie prac terenowych z każdego stanowiska zebrane zostaną próby gleby służące dwóm celom:
przeprowadzeniu analiz chemicznych i zabezpieczeniu glebowego banku nasion. Część zebranej
gleby (około 1 kg) musi zostać dostarczona do laboratorium badań glebowych (dostarczenie do
laboratorium musi nastąpić najpóźniej 3h od momentu zbioru lub w przypadku braku takiej
możliwości w ciągu 48 godzin od momentu zbioru, z zastrzeżeniem, że próbki po zebraniu muszą
zostać natychmiast umieszczone w lodówce i przetrzymywane w niej do momentu dostarczenia do
laboratorium). Koszt analiz glebowych ponosi Zamawiający. Pozostała część zebranej gleby (około
3 kg) musi zostać dostarczona do wskazanej przez Zamawiającego siedziby partnera projektu w
celu zabezpieczenia glebowego banku nasion. Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia ich
w sposób inny niż osobiste dostarczenie, przy czym próbki gleby muszą być dostarczone z
zachowaniem odpowiednich warunków (temperatura 4-5 0C). Wszelkie koszty związane z
transportem gleby do laboratorium i siedziby partnera projektu pokrywa Wykonawca; Przekazania
zebranego materiału nasiennego oraz sporządzonej dokumentacji zbioru w tym również wyników
analiz glebowych do siedziby Zamawiającego. Dodatkowo kopia dokumentacji musi być
dostarczona do siedziby jednego z partnerów projektu, który wskazany zostanie przez
Zamawiającego. Wszelkie koszty z tym związane pokrywa Wykonawca. Uzyskane wyniki badań

gleby oraz sporządzona dokumentacja, mogą zostać dostarczone do siedziby Zamawiającego
drogą elektroniczną lub pocztową; w razie konieczności uzyskania upoważnienia w celu odebrania
wyników przez Wykonawcę, Zamawiający wystosuje odpowiednie upoważnienie; Współpracy ze
wszystkimi osobami, wskazanymi przez Zamawiającego oraz przestrzeganie zasad współżycia
społecznego;Każdorazowego powiadamiania Koordynatora merytorycznego o wszystkich
niespodziewanych problemach i opóźnieniach w realizacji projektu spowodowanych np.:
anormalnym przebiegiem pogody, nadspodziewanie silną presją roślinożerców, aktywnością
kolekcjonerów rzadkich gatunków roślin, sprzeciwem właścicieli lub dzierżawców gruntów przed
penetracją stanowisk gatunków objętych projektem FlorNatur ROBiA; Uczestnictwa w spotkaniu z
Koordynatorem merytorycznym, które będzie miało miejsce około 2 tygodni po podpisaniu umowy w
siedzibie jednego z partnerów projektu;Stałego kontaktu z koordynatorem merytorycznym oraz w
razie potrzeb z koordynatorem finansowo-technicznym; W razie konieczności, udziału we
wskazanych przez Zamawiającego spotkaniach grupy zarządzającej, dotyczących realizacji
projektu, które odbywać się mogą w siedzibach partnerów projektu, tj. w następujących miejscach
(Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny - Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w
Powsinie (PAN OB-CZRB) (woj. mazowieckie), Ogród Botaniczny Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu (OB UAM) (woj. wielkopolskie), Leśny Bank Genów Kostrzyca (LBG
Kostrzyca) (woj. dolnośląskie), Śląski Ogród Botaniczny Związek Stowarzyszeń w Mikołowie (ŚOB)
(woj. śląskie) oraz Ogród Botaniczny Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie (OB
UMCS) (woj. lubelskie). Zamawiający gwarantuje informowanie o tych spotkaniach z
wyprzedzeniem 1 tygodnia. Planuje się przeprowadzanie spotkań grupy zarządzającej dwa razy w
roku; W czasie trwania realizacji projektu FlorNatur ROBiA Zamawiający oczekuje stałego kontaktu
z Wykonawcą. W razie zmian teleadresowych Wykonawca zobowiązany jest podać je
Zamawiającemu;W okresie trwania umowy Wykonawca zobowiązuje się do natychmiastowego
poinformowania Zamawiającego w razie niemożliwości kontynuowania przez niego usługi w celu
podjęcia przez Zamawiającego stosownych kroków w zaistniałej sytuacji..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.72.17.00-4.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 07.11.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA
OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o



Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Wykonawca musi wykazać, poprzez załączenie do oferty dokumentów potwierdzających,
że wykonał a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, w
okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 usługi o wartości nie
mniejszej niż 8 000,00 zł brutto, lub 2 usług o łącznej wartości nie mniejszej niż 8 000,00
zł brutto, w zakresie:prowadzenia prac badawczych związanych z identyfikacją gatunków
roślin dziko występujących, lub dokumentacją stanowisk roślin dziko występujących, lub
zbiorem materiału nasiennego roślin dziko występujących, lub inwentaryzacją
przyrodniczą stanowisk gatunków dziko występujących, lub udziałem w opracowywaniu
operatów ochrony parków narodowych lub rezerwatów przyrody lub obszarów Natura
2000. z zastrzeżeniem, iż przedmiotem ww. usługi musi być co najmniej 1 gatunek
wymieniony w Czerwonej Liście Roślin i Grzybów Polski i/lub w Polskiej Czerwonej
Księdze Roślin



III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Wykonawca musi dysponować lub wykazać, że będzie dysponował minimum jedną
przenośną lodówką zasilaną elektrycznie



III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Wykonawca musi dysponować lub wykazać, że będzie dysponował, co najmniej jedną
osobą wykazującą autorstwo/współautorstwo minimum jednej publikacji naukowej (za
publikację uznaje się również opublikowany komunikat lub streszczenie wystąpienia na
konferencji międzynarodowej lub ogólnokrajowej) z zakresu ochrony roślin ex situ lub in
situ z zastrzeżeniem, iż przedmiotem ww. wystąpienia musi być co najmniej 1 gatunek
wymieniony w Czerwonej Liście Roślin i Grzybów Polski i/lub w Polskiej Czerwonej
Księdze Roślin,



III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1
USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art.
22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
należy przedłożyć:


wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały
wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane
należycie;



wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy
usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie
do dysponowania tymi zasobami;



wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych
przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy, należy przedłożyć:


oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzający, że:


nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej


lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy
do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY,
USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają
określonym wymaganiom należy przedłożyć:


inne dokumenty

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
dokumenty przy pomocy których Wykonawca udowodni Zamawiającemu, iż będzie dysponował
zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia (w szczególności pisemne zobowiązanie tych
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy
wykonywaniu zamówienia), jeżeli zgodnie z postanowieniami art. 26 ust. 2b ustawy PZP,
Wykonawca będzie polegać na wiedzy i doświadczeniu osób zdolnych do wykonania zamówienia
innych podmiotów.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Każda zmiana i uzupełnienie Umowy, będzie wymagać aneksu w formie pisemnej pod rygorem
nieważności. Poza innymi przypadkami określonymi w treści Umowy, zmiany Umowy będą mogły
być wprowadzane w związku z zaistnieniem okoliczności, których wystąpienia Zamawiający i
Wykonawca nie przewidywali w chwili zawierania Umowy. Wskazane powyżej okoliczności nie
mogą być wywołane zarówno przez Zamawiającego, jak i Wykonawcę, ani przez nich zawinione i
muszą wywoływać ten skutek, iż Umowa nie może być wykonana wedle pierwotnej treści, w
szczególności z uwagi na rażącą stratę grożącą jednemu z nich lub niemożność osiągnięcia celu
Umowy. Okoliczności powyższe odnosić się mogą w szczególności do wystąpienia zmian w
lokalizacji i ilości stanowisk zweryfikowanych w wyniku szczegółowej terenowej inwentaryzacji,
nagłych zmian stanu prawnego, gwałtownej dekoniunktury, kryzysów finansowych w skali
ponadpaństwowej, konieczności uwzględnienia wpływu ewentualnych prac dodatkowych i
zamiennych na realizację przedmiotu umowy. Niezależnie od powyższego, Zamawiający
dopuszcza możliwość zmian redakcyjnych Umowy, zmian będących następstwem zmian danych
Stron ujawnionych w rejestrach publicznych, jak również zmian korzystnych z punktu widzenia
realizacji przedmiotu umowy, w szczególności przyspieszających realizację, obniżających koszt
ponoszony przez Zamawiającego na wykonanie, utrzymanie lub użytkowanie przedmiotu umowy
bądź zwiększających użyteczność przedmiotu umowy. W takiej sytuacji, Strony wprowadzą do
umowy stosowne zmiany weryfikujące redakcyjne dotychczasowe brzmienie umowy bądź
wskazujące nowe dane wynikające ze zmian w rejestrach publicznych albo też kierując się
poszanowaniem wzajemnych interesów, zasadą równości oraz ekwiwalentności świadczeń i przede
wszystkim zgodnym zamiarem wykonania przedmiotu umowy, określą zmiany korzystne z punktu
widzenia realizacji przedmiotu umowy. Wszelkie zmiany wprowadzane do umowy dokonywane
będą z poszanowaniem obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów Ustawy - Prawo
Zamówień Publicznych (Dz.U.2010.113.759 z późn. zm.)
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: http://radaogrodowbotanicznych.wordpress.com/przetargi/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Stowarzyszenie
Rada Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce (Sekretariat) ul. Sosnowa 5; 43-190 Mikołów.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
08.08.2013 godzina 12:00, miejsce: Stowarzyszenie Rada Ogrodów Botanicznych i Arboretów w
Polsce (Sekretariat) ul. Sosnowa 5 43-190 Mikołów.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy 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

