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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:513385-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Świebodzin: Usługi wycinania drzew
2017/S 245-513385
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Klub Przyrodników
927-15-06-791
1 maja 22
Osoba do kontaktów: Magdalena Makles
66-200 Świebodzin
Polska
Tel.: +48 684756611
E-mail: magdalena.makles.kp@gmail.com
Faks: +48 683828236
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.kp.org.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e)
punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: organizacja pozarządowa

I.3)

Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Środowisko

I.4)

Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)
Opis
II.1.1)

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Usuwanie drzew na torfowiskach w Słowińskim Parku Narodowym w ramach realizacji projektu LIFE15 CCM/
DE/138

II.1.2)

Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Usługi
Kod NUTS PL636
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II.1.3)

Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
(DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4)

Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5)

Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, w porozumieniu ze Słowińskim Parkiem Narodowym, działań
ochronnych na torfowiskach Słowińskiego Parku Narodowego, obejmujące usuwanie drzew i krzewów z
terenów bagiennych, w podziale na 4 części:
• Część 1, o wartości oszacowanej przez Zamawiającego na 130.000 PLN netto, obejmująca usuwanie drzew i
krzewów z łącznej powierzchni 49,76 ha (w tym 28,52 ha usuwania nalotów i odrośli), obejmująca wydzielenia:
46Ab, 46Af, 46Ap, 46Bb.
• Część 2, o wartości oszacowanej przez Zamawiającego na 70.000 PLN netto, obejmująca usuwanie drzew i
krzewów z łącznej powierzchni 12,06 ha, obejmująca wydzielenia: 59o, 59t, 59ix, 60l, 60p.
• Część 3, o wartości oszacowanej przez Zamawiającego na 45.000 PLN netto, obejmująca usuwanie drzew i
krzewów z łącznej powierzchni 11,56 ha (w tym 5,81 ha usuwania nalotów i odrośli), obejmująca wydzielenia:
65l, 65bx.
• Część 4, o wartości oszacowanej przez Zamawiającego na 30.000 PLN netto, obejmująca usuwanie drzew i
krzewów z łącznej powierzchni 4,15 ha, obejmująca wydzielenia: 65An, 83t, 83gx.
Szczegóły lokalizacji i wykonania prac określają załączone mapy i tabela. Pomocniczo na stronie internetowej
www.kp.org.pl Zamawiający udostępnia warstwę shp zasięgu zabiegu oraz przykładowe fotografie
powierzchni.
Działania te wynikają z zadań ochronnych ustanowionych dla Słowińskiego Parku Narodowego. Działania
powinny być wykonane według wskazań i pod nadzorem zarówno Zamawiającego, jak i Słowińskiego Parku
Narodowego.

II.1.6)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
77211400, 77211300

II.1.7)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.1.8)

Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.1.9)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2)

Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1)

Całkowita wielkość lub zakres:
usuwanie drzew i krzewów z terenów bagiennych w sezonie 2018/2019 na łącznej powierzchni 77,53 ha w
Słowińskim Parku Narodowym.
Szacunkowa wartość bez VAT: 275 000,00 PLN

II.2.2)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.3)

Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3)

Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
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Rozpoczęcie 1.2.2018. Zakończenie 15.3.2019
Informacje o częściach zamówienia
Część nr: 1
Nazwa: część I
1)
Krótki opis
obejmująca usuwanie drzew i krzewów z łącznej powierzchni 49,76 ha (w tym 28,52 ha usuwania nalotów i
odrośli), obejmująca wydzielenia: 46Ab, 46Af, 46Ap, 46Bb.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
77211400, 77211300

3)

Wielkość lub zakres
obejmująca usuwanie drzew i krzewów z łącznej powierzchni 49,76 ha (w tym 28,52 ha usuwania nalotów i
odrośli), obejmująca wydzielenia: 46Ab, 46Af, 46Ap, 46Bb.
Szacunkowa wartość bez VAT: 130 000,00 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Szczegóły lokalizacji i wykonania prac określają załączone do SIWZ mapy i tabela. Pomocniczo na stronie
internetowej www.kp.org.pl Zamawiający udostępnia warstwę shp zasięgu zabiegu oraz przykładowe fotografie
powierzchni.
Działania te wynikają z zadań ochronnych ustanowionych dla Słowińskiego Parku Narodowego. Działania
powinny być wykonane według wskazań i pod nadzorem zarówno Zamawiającego, jak i Słowińskiego Parku
Narodowego.

Część nr: 2
Nazwa: Część II
1)
Krótki opis
obejmująca usuwanie drzew i krzewów z łącznej powierzchni 12,06 ha, obejmująca wydzielenia: 59o, 59t, 59ix,
60l, 60p.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
77211400, 77211300

3)

Wielkość lub zakres
obejmująca usuwanie drzew i krzewów z łącznej powierzchni 12,06 ha, obejmująca wydzielenia: 59o, 59t, 59ix,
60l, 60p.
Szacunkowa wartość bez VAT: 70 000,00 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Szczegóły lokalizacji i wykonania prac określają załączone do SIWZ mapy i tabela. Pomocniczo na stronie
internetowej www.kp.org.pl Zamawiający udostępnia warstwę shp zasięgu zabiegu oraz przykładowe fotografie
powierzchni.
Działania te wynikają z zadań ochronnych ustanowionych dla Słowińskiego Parku Narodowego. Działania
powinny być wykonane według wskazań i pod nadzorem zarówno Zamawiającego, jak i Słowińskiego Parku
Narodowego.

Część nr: 3
Nazwa: Część III
1)
Krótki opis
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obejmująca usuwanie drzew i krzewów z łącznej powierzchni 11,56 ha (w tym 5,81 ha usuwania nalotów i
odrośli), obejmująca wydzielenia: 65l, 65bx.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
77211400, 77211300

3)

Wielkość lub zakres
obejmująca usuwanie drzew i krzewów z łącznej powierzchni 11,56 ha (w tym 5,81 ha usuwania nalotów i
odrośli), obejmująca wydzielenia: 65l, 65bx.
Szacunkowa wartość bez VAT: 45 000,00 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
OSzczegóły lokalizacji i wykonania prac określają załączone do SIWZ mapy i tabela. Pomocniczo na stronie
internetowej www.kp.org.pl Zamawiający udostępnia warstwę shp zasięgu zabiegu oraz przykładowe fotografie
powierzchni.
Działania te wynikają z zadań ochronnych ustanowionych dla Słowińskiego Parku Narodowego. Działania
powinny być wykonane według wskazań i pod nadzorem zarówno Zamawiającego, jak i Słowińskiego Parku
Narodowego.

Część nr: 4
Nazwa: Część IV
1)
Krótki opis
obejmująca usuwanie drzew i krzewów z łącznej powierzchni 4,15 ha, obejmująca wydzielenia: 65An, 83t,
83gx.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
77211400, 77211300

3)

Wielkość lub zakres
obejmująca usuwanie drzew i krzewów z łącznej powierzchni 4,15 ha, obejmująca wydzielenia: 65An, 83t,
83gx.
Szacunkowa wartość bez VAT: 30 000,00 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Szczegóły lokalizacji i wykonania prac określają załączone do SIWZ mapy i tabela. Pomocniczo na stronie
internetowej www.kp.org.pl Zamawiający udostępnia warstwę shp zasięgu zabiegu oraz przykładowe fotografie
powierzchni.
Działania te wynikają z zadań ochronnych ustanowionych dla Słowińskiego Parku Narodowego. Działania
powinny być wykonane według wskazań i pod nadzorem zarówno Zamawiającego, jak i Słowińskiego Parku
Narodowego.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)

Wymagane wadia i gwarancje:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.1.2)

Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.

III.1.3)

Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
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III.1.4)

Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: tak
Opis szczególnych warunków: Do przetargu stosują się przepisy Kodeksu Cywilnego. Ustawy o Zamówieniach
Publicznych nie stosuje się.W sprawach nieuregulowanych przepisami Kodeksu Cywilnego, ani zapisami
specyfikacji, Zamawiający, prowadząc postępowanie i oceniając oferty, ma prawo postępować w każdy sposób
niedyskryminujący,gwarantujący jawność, przejrzystość, obiektywizm i efektywność udzielenia zamówienia oraz
równy dostęp dlapodmiotów gospodarczych ze wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej, przy czym
w szczególnościza sposób spełniający te warunki będzie uważane postępowanie analogiczne jak przewidziane
w ustawiePrawo zamówień publicznych z dn. 29.1.2004 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późniejszymi zmianami),
dlatrybu przetargu nieograniczonego.
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zawartej umowy, w następującym zakresie i okolicznościach:
a. zmiany terminu zakończenia wykonania przedmiotu umowy w następujących przypadkach:
i. wstrzymanie realizacji prac przez właściwe organy administracji publicznej, w tym Słowiński Park
Narodowybądź orzeczenie sądu,
ii. wstrzymanie realizacji prac przez Zamawiającego,
iii. zmiany stanowiska przez SPN mogące mieć wpływ na dotrzymanie terminu realizacji umowy,iv. ujawnienia
uwarunkowań przyrodniczych wymagających wstrzymywania prac.
b. innych zmian w postanowieniach umowy jeżeli konieczność ich zmiany wyniknie z przyczyn, które
byłyniemożliwe do przewidzenia w chwili jej zawierania, w szczególności w przypadku ujawnienia
nieznanychuwarunkowań wynikających z wymogów ochrony przyrody, albo w przypadku nietypowych
warunkówatmosferycznych, albo technicznych (terenowych). Zmiany mogą polegać na wskazaniu
powierzchnizamiennych lub ograniczeniu zakresu lub zwiększeniu zakresu do 30%. W przypadku zmniejszenia
lubzwiększenia zakresu, wynagrodzenie zostanie zmodyfikowane proporcjonalnie, przy użyciu algorytmu z §4
ust2.
c. jeżeli zmiana jest korzystna dla Zamawiającego a Wykonawca wyraża zgodę na zmianę.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość zlecenia Wykonawcy także prac dodatkowych nie wchodzących w
składprac zleconych jeśli konieczność wykonania takich prac będzie warunkowała prawidłową i terminową
realizacjęumowy

III.2)

Warunki udziału

III.2.1)

Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub
handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Braku podstaw do wykluczenia z
postępowania o udzielenie zamówienia:
• z żadnej z przyczyn analogicznych do przyczyn wymienionych w art. 24 ust. 1 ustawy prawo zamówień
publicznych.
• za udział w organizacji przestępczej, zgodnie z definicją takiej organizacji zawartą w art. 2 ust. 1 wspólnego
działania Rady 98/733/WSiSW;
• za korupcję, zgodnie z definicją zawartą odpowiednio w art. 3 aktu Rady z dnia 26 .5. 1997 r. oraz art. 3 ust. 1
wspólnego działania Rady 98/742/WSiSW;
• za oszustwo w rozumieniu art. 1 Konwencji o ochronie interesów finansowych Wspólnot Europejskich;
• za udział w praniu pieniędzy, zgodnie z definicją art. 1 dyrektywy Rady 91/308/EWG z dnia 10 .6. 1991 r. w
sprawie uniemożliwienia korzystania z systemu finansowego w celu prania pieniędzy.
— weryfikowane na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

III.2.2)

Zdolność ekonomiczna i finansowa
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Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Sytuacja ekonomiczna i
finansowa – weryfikacja na podstawie oświadczenia Wykonawcy;
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Warunek musi zostać spełniony by oferent mógł
ubiegać się o udzielenie zamówienia
III.2.3)

Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają łącznie warunki, dotyczące:
a. posiadania wiedzy i doświadczenia – w celu potwierdzenia spełnienia warunku wykonawca winien wykazać
posiadanie doświadczenia co najmniej dwóch prac ochrony przyrody torfowisk mszarnych, w tym co najmniej
jednej pracy usuwania drzew lub krzewów z ekosystemów torfowiskowych w warunkach bagiennych w celach
związanych z ochroną przyrody, wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania
ofert.
Weryfikacja spełnienia tego kryterium nastąpi na podstawie wykazu prac (wg załącznika nr 3) wraz z podaniem
ich rodzaju, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów określających, czy usługi te zostały wykonane
w sposób należyty. Wykonawca nie jest zobowiązany do załączania potwierdzeń należytego wykonania usług,
jeśli były one wykonane na rzecz Zamawiającego.
b. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
– w celu potwierdzenia spełnienia warunku wykonawca winien wykazać, iż dysponuje osobą, która pełnić
będzie funkcję nadzoru przyrodniczego ze strony wykonawcy, mającą umiejętność zauważania i rozpoznawania
gatunków chronionych roślin i zwierząt, co zostanie potwierdzone odpowiednim doświadczeniem. Za
doświadczenie będzie uznane doświadczenie w okresie 5 lat od dnia składania ofert - sprawowanie nadzoru
przyrodniczego w poprzednich pracach o analogicznym charakterze, autorstwo publikacji i opracowań opartych
na terenowym badaniu flory i fauny, wykonywanie inwentaryzacji przyrodniczych lub monitoringu, posiadanie
wkładu wniesionego do kartotek i baz danych flory i fauny - weryfikacja spełnienia tego kryterium nastąpi na
podstawie opisu wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Warunki muszą zostać spełnione by oferent mógł ubiegać się o udzielenie zamówienia

III.2.4)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3)

Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1)

Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie

III.3.2)

Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie
usługi: tak

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Rodzaj procedury
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Otwarta

IV.1.2)

Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3)

Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2)

Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1)

Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej
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1. Cena. Waga 90
2. deklarowany procent wykonania powierzchniowego do 30.03.2018 r.. Waga 10
IV.2.2)

Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3)

Informacje administracyjne

IV.3.1)

Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:

IV.3.2)

Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
Inne wcześniejsze publikacje
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2017/S 204-421948 z dnia 24.10.2017

IV.3.3)

Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: nie

IV.3.4)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
5.1.2018 - 13:00

IV.3.5)

Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
angielski. polski.

IV.3.7)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 21 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8)

Warunki otwarcia ofert
Data: 5.1.2018 - 13:30
Miejscowość:
ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Zamówienie jest współfinansowane ze
środków LIFE+ w ramach projektu pt.: „Ograniczenie emisji CO2 poprzez renaturyzację torfowisk na Nizinie
Wschodnio – i Środkowoeuropejskiej”, o numerze LIFE15 CCM/DE/138, a także ze środków Fundacji ochrony
Morza Bałtyckiego (baltcf) i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku.

VI.3)

Informacje dodatkowe
Zamawiający zapewnia sobie prawo do unieważnienia przetargu na każdym etapie postępowania, gdy
zachodziktóraś z poniższych przesłanek:
a. postępowanie obarczone jest wadą niemożliwą do skorygowania;
b. gdy wszystkie złożone w postępowaniu i nie podlegające odrzuceniu oferty zawierają cenę
przewyższającąkwotę jaką zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu zamówienia;
c. w przypadku nie złożenia co najmniej jednej oferty spełniającej wymagania przetargu;Zamawiający zastrzega
sobie prawo do:
a. zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru ofert;
b. zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zmiany treści ogłoszenia do terminu
składaniaofert;
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c. żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od wykonawców na etapie badania ofert; wyznacza się
terminna złożenie wyjaśnień oraz uzupełnienie dokumentacji w terminie od 1 do 7 dni – w zależności od
sytuacji;
d. odwołania przetargu przed terminem składania ofert.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

VI.4.2)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Przetarg jest prowadzony na podstawie przepisów
Kodeksu Cywilnego, w związku z czym z obowiązującego prawa nie wynikają środki ochrony prawnej inne niż
skarga do sądu na zasadach ogólnych. Jednak, ustaleniem Zamawiającego, oferentom będzie przysługiwało
wniesienie wniosku do Zamawiającego o ponowne rozpatrzenie zagadnienia.

VI.4.3)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19.12.2017
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