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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:154812-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Szczecin: Usługi wycinania drzew
2019/S 066-154812

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
PL
ul. Firlika 20
Szczecin
71-637
Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Dobrzyńska st. specjalista ds. zamówień publicznych
Tel.:  +48 914305236
E-mail: agnieszka.dobrzynska.szczecin@rdos.gov.pl 
Faks:  +48 914305201
Kod NUTS: PL424
Adresy internetowe:
Główny adres: http://szczecin.rdos.gov.pl/

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://szczecin.rdos.gov.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5) Główny przedmiot działalności
Środowisko

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Wykonanie zabiegów ochrony czynnej na dwóch obszarach Natura 2000: Jezioro Bukowo PLH320041,
Trzebiatowsko-Kołobrzeski Pas Nadmorski
Numer referencyjny: ZP.261.13.2019.AD.43

mailto:agnieszka.dobrzynska.szczecin@rdos.gov.pl
http://szczecin.rdos.gov.pl/
http://szczecin.rdos.gov.pl/
https://miniportal.uzp.gov.pl/
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II.1.2) Główny kod CPV
77211400

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Wykonanie zabiegów ochrony czynnej na dwóch obszarach Natura 2000- część nr 1 - Jezioro Bukowo PLH
320041, - część nr 2 - Trzebiatowsko-Kołobrzeski Pas Nadmorski PLH 320017

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Jezioro Bukowo PLH320041
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
77211400

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL42
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Powiat koszaliński, gmina Mielno, obręb Łazy, na terenie rezerwatu przyrody: Łazy (Nadleśnictwo
Karnieszewice)

II.2.4) Opis zamówienia:
Wykonanie zabiegów ochrony czynnej na dwóch obszarach Natura 2000: położonym województwie
zachodniopomorskim, powiat koszaliński, gmina Mielno, obręb Łazy, na terenie rezerwatu przyrody: Łazy
(Nadleśnictwo Karnieszewice). Zabiegi ochrony czynnej obejmują usuwanie nalotów i podrostów drzew, w
tym brzóz oraz krzewów wraz z odsłanianiem zarośli woskownicy europejskiej (Myrica gale L.) na łącznej
powierzchni 15,54 ha obejmującej płaty siedlisk przyrodniczych: 7120 Torfowiska wysokie zdegradowane
zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji oraz 7140 Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z
roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea nigrae);

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 128 126.02 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/04/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie
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II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
POIS.02.04.00-00-0108/16 pn. „Ochrona siedlisk i gatunków terenów nieleśnych zależnych od wód”

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 3 000,00 PLN
Kryterium oceny ofert Cena 60 %, Doświadczenie kierownika prac 40 %
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6, polegających
na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia do 5 % wartości zamówienia.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Trzebiatowsko - Kołobrzeski Pas Nadmorski PLH 320017
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
77211400

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL42
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Powiat kołobrzeski, gminy Kołobrzeg i Dźwirzyno

II.2.4) Opis zamówienia:
Zabiegi ochrony czynnej obejmują usunięcie młodych drzew i krzewów oraz koszenie na szacowanej łącznej
powierzchni około 33,19 ha obejmującej płaty siedlisk przyrodniczych 7110: Torfowiska wysokie z roślinnością
torfotwórczą (żywe) oraz 7120 Torfowiska wysokie zdegradowane zdolne do naturalnej i stymulowanej
regeneracji.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 420 000.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/04/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
POIS.02.04.00-00-0108/16 pn. „Ochrona siedlisk i gatunków terenów nieleśnych zależnych od wód”
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II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 5 000,00 PLN
Kryterium oceny ofert Cena 60 %, Doświadczenie kierownika prac 40 %
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6, polegających
na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia do 5 % wartości zamówienia.

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

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Nie dotyczy

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Nie dotyczy

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: nie podlegają wykluczeniu, na podstawie art.
24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1, pkt 5 i pkt 8 ustawy. spełniają następujące warunki dotyczące: zdolności technicznej lub
zawodowej: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał a w przypadku świadczeń okresowych lub
ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum jedną usługę, polegającą na usunięciu/ wycince
drzew i/lub krzewów, o wartości nie mniejszej niż 5 000,00 PLN brutto (pięć tysięcy złotych). Opisany warunek
należy spełnić oddzielnie dla każdej części – tymi samymi usługami Wykonawca może wykazać się do dowolnej
liczby części.
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje bądź będzie dysponował:1) minimum jednym
kierownikiem prac, tj. osobą posiadającą doświadczenie w wykonywaniu co najmniej jednej usługi w zakresie
kierowania pracami polegającymi na usuwaniu/ wycinaniu drzew i/lub krzewów o wartości minimum 5 000,00
PLN brutto; 2) minimum jednym operatorem pilarki (pilarzem), tj. osobą posiadającą uprawnienia pilarza,
wymagane przepisami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24.8.2006 r., w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz.U. z 2006
r. nr 161 poz. 1141);Opisany warunek należy spełnić oddzielnie dla każdej części – tą samą osobą można
wykazać się do dowolnej liczby części.
Dokumenty wymagane na etapie składania ofert: oświadczenie (JEDZ), Zobowiązanie podmiotu trzeciego,
Pełnomocnictwo, Formularz ofertowy, Dowód wniesienia wadium (podpisane elektronicznie przez Gwaranta).
Dokumenty wymagane po złożeniu ofert: informacja z KRK, zaświadczenia z urzędu skarbowego,
zaświadczenie z ZUS lub KRUS, odpis z właściwego rejestru, oświadczenia wykonawcy, dokumentów
dotyczących podmiotu trzeciego, wykaz osób, wykaz usług wraz z referencjami.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Wynagrodzenie ryczałtowe, za odebrany przedmiot umowy będzie wypłacane w częściach, oddzielnie za każde
wykonane zadanie, dotyczące danej działki określonej w § 1, w następujący sposób: - 15 % na koszenie (jeśli
dotyczy),- 20 % / 35 % na zabiegi, w tym usunięcie drzew i krzewów, w wyniku których powstaje biomasa,- 65
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% na usunięcie biomasy zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa
w ust. 1, nastąpi w formie przelewu na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę, w terminie do 30 dni
kalendarzowych od dnia przedłożenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury/rachunku. Za dzień
zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania
zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 10/05/2019
Czas lokalny: 13:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 10/05/2019
Czas lokalny: 14:00
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.5.2019 r. o godzinie 14:00 w siedzibie Zamawiającego: I piętro, pokój nr 106.
Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPotalu i dokonywane
jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
Warszawa
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Polska

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Krajowa Izba Odwoławcza
Warszawa
Polska

VI.4.3) Składanie odwołań

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
Warszawa
Polska

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/03/2019


