
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Warunki przetargu poniżej 30000EUR są dostępne na:bip.lublin.pl/snzoz/index.php?id=65

Lublin: Przesiedlenie gawronów z zabytkowego parku Szpitala

Neuropsychiatrycznego SPZOZ w Lublinie przy ul. Abr amowickiej 2 etap II

- płoszenie ptactwa na terenie parku Szpitala Neuro psychiatrycznego im.

Prof. M. Kaczy ńskiego SPZOZ Lublinie przy ul. Abramowickiej 2

Numer ogłoszenia: 35608 - 2015; data zamieszczenia:  17.02.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:  nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:  Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej , ul. Abramowicka 2, 20-442 Lublin, woj. lubelskie, tel. 081 7443061 w. 281.

Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  http://bip.lublin.pl/snzoz/index.php?id=65

Adres strony internetowej, pod którym dost ępne s ą informacje dotycz ące dynamicznego systemu

zakupów:  nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Przesiedlenie gawronów z zabytkowego parku

Szpitala Neuropsychiatrycznego SPZOZ w Lublinie przy ul. Abramowickiej 2 etap II - płoszenie ptactwa na

terenie parku Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Prof. M. Kaczyńskiego SPZOZ Lublinie przy ul. Abramowickiej

2.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  Wykonawca będzie zobowiązany do:

1. świadczenia usługi płoszenia ptactwa na terenie parku (powierzchnia ok. 6 ha) Szpitala

Neuropsychiatrycznego im. Prof. M. Kaczyńskiego SPZOZ Lublinie przy ul. Abramowickiej 2 w okresie

01.03.2015-30.04.2015, przez 7 dni w tygodniu, od świtu do zmierzchu; 2. prowadzenia karty pracy z

codziennym potwierdzeniem stawiennictwa, która po zakończeniu danego miesiąca musi być zatwierdzona

przez przedstawiciela Zamawiającego; 3. płoszenia ptaków metodą sokolniczą przy użyciu ptaków drapieżnych

ułożonych metodami sokolniczymi: jastrzębia (Accipiter gentilis), sokoła (Falco peregrinus) i 2 rarogów (Falco

cherrug), Zamawiający dopuszcza by proporcje gatunków były inne niż wskazane powyżej, pod warunkiem

dysponowania trzema gatunkami ptaków jednocześnie, oraz że usługa będzie wykonywana przy pomocy co
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najmniej czterech ptaków spośród wymienionych gatunków; 4. realizacji usługi przez 1 osobę (Zamawiający

wymaga, aby Wykonawca dysponował co najmniej dwiema osobami, w celu zapewnienia realizacji usługi w

czasie urlopów czy absencji chorobowych), posiadającymi uprawnienia sokolnicze zgodnie z ustawą z dn.

13.10.1995 r. Prawo Łowieckie (Dz. U. z 1995 r Nr 147 poz. 713 ze zm) tj. ukończony kurs sokolniczy

zakończony zdanym egzaminem sokolniczym w Polskim Związku Łowieckim i przedłożenia na żądanie

zamawiającego, najpóźniej w dniu podpisania umowy dokumentów potwierdzających ukończenie tego kursu

przez osoby, które będą wykonywały przedmiot zamówienia 5. zapewnienia zaplecza dla ptaków drapieżnych na

własny koszt; 6. zaprzestania płoszenia po zapadnięciu zmroku oraz w przypadku stwierdzenia założenia przez

gawrony nowych gniazd; 7. usługa winna być wykonywana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w

szczególności w zakresie ochrony środowiska i prawa łowieckiego; 8. sporządzenia protokołu odbioru wykonania

prac..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 77.31.30.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty cz ęściowej:  nie.

II.1.8) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty wariantowej:  nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 30.04.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:  nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści, je żeli przepisy prawa

nakładaj ą obowi ązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający nie formułuje szczegółowych wymagań. W tym zakresie Wykonawcę obowiązuje

wyłącznie złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

III.3.2) Wiedza i do świadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie zrealizował min.

dwie usługi płoszenia ptactwa metodą sokolniczą na kwotę nie mniejszą niż 40 000 zł brutto oraz

załączył dowody, że usługi zostały wykonane należycie.Ocena spełniania tego warunku zostanie

dokonana według formuły spełnia - nie spełnia na podstawie wykazu usług (Zał nr 1) do warunków

przetargu poniżej 30 000 euro oraz załączonych dowodów potwierdzających należyte wykonanie usług
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III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował ptakami drapieżnymi ułożonymi metodami

sokolniczymi do płoszenia gawronów: jastrzębiem (Accipiter gentilis), sokołem (Falco peregrinus) i 2

rarogami (Falco cherrug), Zamawiający dopuszcza by proporcje gatunków były inne niż wskazane

powyżej, pod warunkiem dysponowania trzema gatunkami ptaków jednocześnie, oraz że usługa

będzie wykonywana przy pomocy co najmniej czterech ptaków spośród wymienionych gatunków.

Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana według formuły spełnia - nie spełnia na podstawie

oświadczenia wykonawcy (Zał nr 1 pkt 2.1.) do warunków przetargu poniżej 30 000 euro

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował co najmniej dwiema osobami (w celu

zapewnienia realizacji usługi w czasie urlopów czy absencji chorobowych), posiadającymi uprawnienia

sokolnicze zgodnie z ustawą z dn. 13.10.1995 r. Prawo Łowieckie (Dz. U. z 1995 r Nr 147 poz. 713 ze

zm) tj. ukończony kurs sokolniczy zakończony zdanym egzaminem sokolniczym w Polskim Związku

Łowieckim i przedłożenia na żądanie zamawiającego, najpóźniej w dniu podpisania umowy

dokumentów potwierdzających ukończenie tego kursu przez osoby, które będą wykonywały przedmiot

zamówienia. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana według formuły spełnia - nie spełnia

na podstawie oświadczenia wykonawcy (Zał nr 1 pkt 2.2.) do warunków przetargu poniżej 30 000 euro

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający nie formułuje szczegółowych wymagań. W tym zakresie Wykonawcę obowiązuje

wyłącznie złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą 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 wyko nawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1

ustawy, oprócz o świadczenia o spełnianiu warunków udziału w post ępowaniu nale ży przedło żyć:

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;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale ży

przedło żyć:
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aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do

wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż  6 miesięcy przed

upływem  terminu  składania  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu  o  udzielenie

zamówienia albo składania ofert;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pk t III.5)

- dokumenty potwierdzające, że osoby podpisujące ofertę są upoważniające do podejmowania zobowiązań w

imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają one z przepisów prawa lub innych dokumentów (np.

pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie).

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.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost ępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Warunki przetargu poniżej 30000EUR są dostępne na:http://bip.lublin.pl/snzoz/index.php?id=65

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo żna uzyska ć pod adresem:  Warunki przetargu poniżej 30

000 euro można uzyskać pod adresem: ul. Abramowicka 2 20-442 Lublin.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  25.02.2015

godzina 08:00, miejsce: Kancelaria Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Prof. M. Kaczyńskiego SPZOZ ul.

Abramowicka 2 20-442 Lublin.

IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa żnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków pochodz ących z bud żetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj ących zwrotowi

środków z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Woln ym

Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone na sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie
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