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Unia Europejska

Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http://
simap.europa.eu

Ogłoszenie o zamówieniu
(Dyrektywa 2004/18/WE)

Sekcja I :  Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Oficjalna nazwa:  Centrum Ochrony Mokradeł Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) 0000109564

Adres pocztowy: Cieszkowskiego 1/3 lok. 31

Miejscowość:  Warszawa Kod pocztowy:  01-636 Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  biuro Centrum Ochrony Mokradeł,
ul. Cieszkowskiego 1/3 lok. 31, 01-636 Warszawa

Tel.: +48 796435444

Osoba do kontaktów:  Magdalena Galus

E-mail:  m.galus@bagna.pl Faks:  _____

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego:  (URL) http://www.bagna.pl

Adres profilu nabywcy:  (URL) _____

Dostęp elektroniczny do informacji:  (URL) _____

Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału:  (URL) _____

Więcej informacji można uzyskać pod adresem

 Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)  Inny  (proszę wypełnić załącznik A.I)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem

 Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)  Inny (proszę wypełnić załącznik A.II)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres

 Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)  Inny  (proszę wypełnić załącznik A.III)

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej

 Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne

 Agencja/urząd krajowy lub federalny

 Organ władzy regionalnej lub lokalnej

 Agencja/urząd regionalny lub lokalny

 Podmiot prawa publicznego

 Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa

 Inna: (proszę określić)
stowarzyszenie / organizacja pozarządowa

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
http://simap.europa.eu
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I.3)  Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne

Obrona

Porządek i bezpieczeństwo publiczne

Środowisko

Sprawy gospodarcze i finansowe

Zdrowie

Budownictwo i obiekty komunalne

Ochrona socjalna

Rekreacja, kultura i religia

Edukacja

Inny:  (proszę określić)

I.4)  Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających:

 tak   nie
więcej informacji o tych instytucjach zamawiających można podać w załączniku A
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Sekcja II : Przedmiot zamówienia

II.1)  Opis :

II.1.1)  Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą :
Przetarg w trybie określonym w art. 70 Kodeksu cywilnego na wykonanie zabiegów ochrony czynnej na
torfowiskach, w dąbrowach świetlistych i na murawach kserotermicznych w ramach realizacji projektu „Czynna
ochrona zagrożonych siedlisk przyrodniczych w rezerwatach przyrody na Mazowszu i Podlasiu”

II.1.2)  Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub
świadczenia usług :
Wybrać wyłącznie jedną kategorię – roboty budowlane, dostawy lub usługi – która najbardziej odpowiada
konkretnemu przedmiotowi zamówienia lub zakupu

Roboty budowlane Dostawy Usługi
Wykonanie
Zaprojektowanie i wykonanie
Wykonanie, za pomocą dowolnych

środków, obiektu budowlanego
odpowiadającego wymogom
określonym przez instytucję
zamawiającą

Kupno
Dzierżawa
Najem
Leasing
Połączenie powyższych form

Kategoria usług: nr:  27

Zob. kategorie usług w załączniku
C1

Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług :
Województwa: mazowieckie i podlaskie.

Kod NUTS:  PL12

Kod NUTS:  PL34

II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów (DSZ):

Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
Ogłoszenie dotyczy zawarcia umowy ramowej
Ogłoszenie dotyczy utworzenia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

II.1.4)  Informacje na temat umowy ramowej :   (jeżeli dotyczy)
 Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami  Umowa ramowa z jednym wykonawcą
Liczba :  _____
albo
(jeżeli dotyczy) liczba maksymalna :  _____   uczestników planowanej umowy ramowej

Czas trwania umowy ramowej
Okres w latach :  _____   albo   w miesiącach :  _____

Uzasadnienie dla umowy ramowej, której czas trwania przekracza okres czterech lat : 
_____

Szacunkowa całkowita wartość zakupów w całym okresie obowiązywania umowy ramowej  (jeżeli
dotyczy, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)
Szacunkowa wartość bez VAT :  _____    Waluta : 
albo
Zakres: między  :  _____ :  i :  _____ :     Waluta : 
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Częstotliwość oraz wartość zamówień, które zostaną udzielone : (jeżeli jest znana)

_____

II.1.5)  Krótki opis zamówienia lub zakupu :
Przedmiotem niniejszego przetargu jest wykonanie zabiegów ochrony czynnej w 5 rezerwatach przyrody i
zespole przyrodniczo-krajobrazowym.
Dokładne lokalizacje zostały przedstawione na załączonych mapach oraz w warstwach GIS.
Całkowita powierzchnia zabiegów wynosi 15,1 ha. Usługi do wykonania na każdym z obszarów projektu, zostały
podzielone na 3 części.

II.1.6)  Wspólny Słownik Zamówień (CPV) :
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 90700000  
Dodatkowe przedmioty 90720000  
 90721700  
 77200000  

II.1.7)  Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) :
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA) :   tak   nie

II.1.8) Części:    (w celu podania szczegółów o częściach zamówienia należy wykorzystać załącznik B tyle razy,
ile jest części zamówienia)

To zamówienie podzielone jest na części:    tak   nie
(jeżeli tak)   Oferty można składać w odniesieniu do

tylko jednej części
 

jednej lub więcej części
 

wszystkich części

II.1.9)  Informacje o ofertach wariantowych: 
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych :   tak   nie

II.2)  Wielkość lub zakres zamówienia :

II.2.1)  Całkowita wielkość lub zakres :   (w tym wszystkie części, wznowienia i opcje, jeżeli dotyczy)
Zamówienie obejmuje wykonanie zabiegów ochrony czynnej w 5 rezerwatach przyrody i zespole przyrodniczo-
krajobrazowym, na łącznej powierzchni 15,1 ha.

(jeżeli dotyczy, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)
Szacunkowa wartość bez VAT :  _____    Waluta : 
albo
Zakres: między  :  _____ :  i :  _____ :     Waluta : 

II.2.2)  Informacje o opcjach :   (jeżeli dotyczy)
Opcje :   tak   nie
(jeżeli tak) Proszę podać opis takich opcji :
_____

(jeżeli jest znany) Wstępny harmonogram wykorzystania tych opcji :
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w miesiącach : _____   albo   w dniach :   _____ (od udzielenia zamówienia)

II.2.3)  Informacje o wznowieniach :   (jeżeli dotyczy)
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu:    tak   nie
Liczba możliwych wznowień: (jeżeli jest znana)  _____  albo Zakres: między :  _____  i:  _____   
(jeżeli są znane)  W przypadku odnawialnych zamówień na dostawy lub usługi, szacunkowe ramy czasowe
kolejnych zamówień: 
w miesiącach:  _____   albo w dniach:  _____  (od udzielenia zamówienia)

II.3)  Czas trwania zamówienia lub termin realizacji: 
Okres w miesiącach :  _____   albo w dniach:  _____  (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie:  01/08/2014  (dd/mm/rrrr)
Zakończenie:  15/03/2015  (dd/mm/rrrr)



PL  Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 6 / 25

Sekcja III : Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i
technicznym

III.1) Warunki dotyczące zamówienia:

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:  (jeżeli dotyczy)
1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości:
- Część I: 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych i 00/100)
- Część II: 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych i 00/100)
- Część III: 300,00 (słownie: trzysta złotych i 00/100)
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
2. Wadium może być wniesione w:
- pieniądzu – przelewem na konto - poniżej znajdują się dane do wykonania przelewu:
Centrum Ochrony Mokradeł
nr 31 2130 0004 2001 0567 5319 0001
ul. Cieszkowskiego 1/3 lok. 31, 01-636 Warszawa
W tytule przelewu należy podać numer przetargu, nazwę Wykonawcy oraz numery części zamówienia, których
oferta i wadium dotyczy.
Konto Centrum Ochrony Mokradeł znajduje się w Volkswagen Bank Polska S.A. z siedzibą przy Rondzie ONZ
1, 00-124 Warszawa, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający
będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego, potwierdzi, że
otrzymał taki przelew, najpóźniej do godziny będącej upływem terminu składania ofert. Kopię przelewu należy
załączyć do oferty.
- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
- gwarancjach bankowych,
- gwarancjach ubezpieczeniowych,
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr
116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620).
3. Dokumenty potwierdzające złożenie wadium w innej formie niż w pieniądzu, winny być wystawione
na Centrum Ochrony Mokradeł i złożone przed upływem terminu składania ofert w oryginale w siedzibie
Zamawiającego, a w ofercie należy umieścić kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem.
4. Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez
Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty
wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp.
5. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców
dokument poręczenia lub gwarancji wadialnej powinien być podpisany przez Pełnomocnika.
6. Wszelkie dokumenty zabezpieczające wadium winny być ważne, co najmniej przez okres związania ofertą tj.
30 dni od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub
unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z
zastrzeżeniem sytuacji opisanej w art. 46 ust. 4a Pzp.
8. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium
niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia
należytego wykonania umowy.
9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem
terminu składania ofert.
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10. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy
rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz
prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek wskazany przez Wykonawcę.
11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w przypadkach określonych w art. 46 ust. 5 Pzp.

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów
je regulujących:
Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN wg wzoru umowy.
Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
Zamawiający nie dopuszcza fakturowania częściowego za realizację przedmiotu
zamówienia.

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
 (jeżeli dotyczy)
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.4) Inne szczególne warunki:  (jeżeli dotyczy)
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom :   tak   nie
(jeżeli tak) Opis szczególnych warunków:
_____

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:

1. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają
warunki dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek posiadania takich uprawnień
- Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;
b) posiadania wiedzy i doświadczenia
Część I:
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, Wykonawca zrealizował zamówienia
(co najmniej jedno) dotyczące:
- wykonania działań ochrony czynnej na obszarze chronionym (tj. usunięcie nalotu drzew i krzewów, koszenie
trzciny) na powierzchni co najmniej 2 ha, w tym wykonania działań ochrony czynnej na terenach podmokłych o
podłożu torfowym, przy wysokim stanie wód gruntowych (na co najmniej 2 ha).
Część II:
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, Wykonawca zrealizował zamówienia
(co najmniej jedno) dotyczące:
- wykonania działań ochrony czynnej na obszarze chronionym (tj. wycinka drzew i krzewów, koszenie) na
powierzchni co najmniej 5 ha.
Część III:
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Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, Wykonawca zrealizował zamówienia
(co najmniej jedno) dotyczące:
- wykonania działań ochrony czynnej na obszarze chronionym (tj. wycinka drzew i krzewów, koszenie) na
powierzchni co najmniej 0,5 ha.
W celu udowodnienia spełnienia warunku posiadania wiedzy i doświadczenia Zamawiający załączy do oferty:
- wykaz wykonanych usług, odpowiadających swoim rodzajem usługom opisanym powyżej, z podaniem ich
rodzaju, daty i miejsca wykonania (załącznik nr 3 do SIWZ);
- dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane zgodnie z zamówieniem i prawidłowo ukończone
(referencje, protokoły odbioru lub inne, w formie poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem
kopii).
Jeżeli Wykonawca, który składa ofertę na więcej niż jedną część postępowania, wykonał usługę odpowiadającą
wymaganiom dla więcej niż jednej części zamówienia, to może wykazać tę samą usługę dla kilku części
zamówienia w wykazie wykonanych usług (załącznik nr 3 do SIWZ).
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym
Część I:
Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca, w przypadku wybrania jego oferty, będzie dysponował
odpowiednim sprzętem (w przypadku, gdy Wykonawca w swojej ofercie przewiduje jedynie koszenie ręczne):
- siekierami i/lub piłami spalinowymi/elektrycznymi/akumulatorowymi – łącznie co najmniej 2 sztuki,
- oraz kosami ręcznymi bez napędu i/lub wykaszarkami spalinowymi/elektrycznymi/akumulatorowymi – łącznie
co najmniej 2 sztuki.
Gdy Wykonawca przewiduje w swojej ofercie także koszenie mechaniczne, warunek zostanie spełniony, jeżeli w
przypadku wybrania jego oferty, będzie dysponował on odpowiednim sprzętem:
- siekierami i/lub piłami spalinowymi/elektrycznymi/akumulatorowymi – łącznie co najmniej 2 sztuki,
- oraz ciągnikiem dostosowanym do koszenia łąk bagiennych (np. ratrakiem), wyposażonym w urządzenie
koszące. Nacisk pojazdu na podłoże nie może przekraczać 50 g/cm2, zaś profil lameli nie może być większy
niż 4 cm. Sprzęt mechaniczny musi być zabezpieczony na wypadek skażenia gruntu (np. poprzez płaszcz
zbierający wycieki płynów technologicznych) – por. rozdz. III SIWZ.
Część II:
Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca, w przypadku wybrania jego oferty, będzie dysponował
odpowiednim sprzętem:
- siekierami i/lub piłami spalinowymi/elektrycznymi/akumulatorowymi - łącznie co najmniej 2 sztuki,
- oraz kosami ręcznymi bez napędu i/lub wykaszarkami spalinowymi/elektrycznymi/akumulatorowymi – łącznie
co najmniej 2 sztuki.
Część III:
Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca, w przypadku wybrania jego oferty, będzie dysponował
odpowiednim sprzętem:
- siekierami i/lub piłami spalinowymi/elektrycznymi/akumulatorowymi – łącznie co najmniej 1 sztuka,
- oraz kosami ręcznymi bez napędu i/lub wykaszarkami spalinowymi/elektrycznymi/akumulatorowymi –łącznie
co najmniej 1 sztuka.
W celu udowodnienia spełnienia warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym Wykonawca
załączy do swojej oferty listę sprzętu, który zamierza wykorzystać do realizacji zamówienia (załącznik nr 7)
i którym będzie dysponował w przypadku wybrania jego oferty. Wykonawca wykaże się także możliwością
dysponowania osobami zdolnymi do obsługi wymienionego sprzętu (załącznik nr 4). Jeżeli Wykonawca
zamierza realizować zamówienie przy użyciu pił spalinowych/elektrycznych/ akumulatorowych, ma on także
obowiązek wykazania się zdolnością do dysponowania osobami posiadającymi zaświadczenia o ukończeniu
kursu pilarza.
Wykonawca, którego oferta przewiduje również koszenie mechaniczne, załączy do oferty szczegółowy opis
sprzętu do koszenia mechanicznego, którym będzie dysponował, w przypadku wybrania jego oferty (podanie
nazwy modelu, danych technicznych, w tym w szczególności informacji o nacisku pojazdu na podłoże,
przedstawionej w g/cm2 oraz informacji o profilu lameli, dodatkowo wymagane jest załączenie zdjęcia sprzętu).
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d) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
Warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca
wykaże, że w przypadku wybrania jego oferty, będzie dysponował osobami przewidzianymi do wykonania
zamówienia:
- koordynatorem prac, który w przeciągu ostatnich 5 lat wykonywał lub nadzorował wykonanie działań ochrony
czynnej na obszarach chronionych na pow. co najmniej 5 ha łącznie (jedna osoba może koordynować prace
dotyczące kilku części zamówienia),
- osobami zdolnymi do obsługi sprzętu wymienionego w załączniku 7 do SIWZ i posiadającymi uprawnienia do
jego obsługi (jeżeli Wykonawca wykazuje w liście sprzętu piłę spalinową/elektryczną/akumulatorową, musi także
wykazać się osobą zdolną do jej obsługi tj. posiadającą zaświadczenie o ukończeniu kursu pilarza). Część I - co
najmniej 5 osób, Część II – co najmniej 5 osób, Część III – co najmniej 2 osoby. Jedna osoba może wykonywać
prace dotyczące kilku części zamówienia.
W celu udowodnienia spełnienia warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
Wykonawca załączy do oferty wykaz osób, które będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia (załącznik nr 4
do SIWZ), w szczególności osób odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz podaniem:
- informacji na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, wykształcenia i uprawnień niezbędnych dla
wykonania zamówienia,
- zakresu wykonywanych przez nie czynności,
- informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami,
- informacji o częściach zamówienia, w których realizacji będzie brała udział dana osoba.
Wykonawca załączy do oferty także pisemne zobowiązania (umowy lub oświadczenia) osób wymienionych w
powyższym wykazie, na podstawie których osoby te oddają się do dyspozycji Wykonawcy na czas realizacji
zamówienia.
Wykonawca, który nie wykaże spełnienia warunków udziału w postępowaniu wskazanych przez Zamawiającego
powyżej, zostanie wykluczony z postępowania. Wykonawca zostanie również wykluczony z postępowania, jeżeli
będą zachodziły okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.
e) sytuacji ekonomicznej i finansowej
- Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się jedynie ci Wykonawcy, którzy zapoznali się z SIWZ oraz zdobyli
konieczne informacje, potrzebne do właściwego wykonania zamówienia i przygotowania oferty.
W celu udowodnienia spełnienia warunku, Wykonawca złoży oświadczenie (zawarte w załączniku nr 2 do
SIWZ), że zapoznał się z SIWZ i nie wnosi do niej zastrzeżeń, zdobył konieczne informacje potrzebne do
właściwego wykonania zamówienia, zapoznał się z wzorem umowy i uznaje się za związanego określonymi w
niej warunkami i zasadami postępowania.
3. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, o których mowa w art. 24 ustawy Pzp.
W celu udowodnienia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, z powodu spełnienia
przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 ustawy, załączy on do oferty:
a) 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, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zamiast dokumentu
wymienionego w pkt a) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w
którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju
miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed
notariuszem, wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
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b) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 6 do SIWZ), w którym zobowiąże się, że w
przypadku wyboru jego oferty, dostarczy w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników zaświadczenia potwierdzające,
że nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu (zob. Rozdz. XVIII).
c) potwierdzenie wniesienia wadium.
Oferty składane wspólnie
4. Aby Wykonawcy mogli wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, muszą oni:
a) ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia;
b) przedstawić w ofercie wspólnej oryginał pełnomocnictwa lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem
przez notariusza. Pełnomocnictwo powinno zawierać w szczególności wskazanie: postępowania (nazwę) o
zamówienie publiczne, którego dotyczy; wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie
zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby; ustanowionego Pełnomocnika oraz zakres
jego umocowania, daty udzielenia pełnomocnictwa. Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez
wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. Podpisy muszą być złożone
przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli, wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji
Wykonawców.
5. Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej Wykonawców powinna spełniać następujące wymagania:
a) oferowane warunki realizacji zamówienia muszą być złożone w postaci oferty podpisanej przez
Pełnomocnika;
b) do oferty zostaną dołączone dokumenty wymienione w rozdz. IX pkt 2, pkt 3 lit. a, b; dotyczące każdego
Wykonawcy (Wspólnika), podpisane przez jego upełnomocnionych przedstawicieli i Pełnomocnika oraz
pozostałe dokumenty, wymienione w rozdz. IX, pkt 1 lit. b, c, d, które łącznie będą potwierdzały spełnienie
przez Wykonawców występujących wspólnie warunków udziału w przetargu, o których mowa w rozdz. IX SIWZ,
podpisane przez Pełnomocnika.
6. Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania; zwraca się do Zamawiającego z
wszelkimi sprawami i do niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencję itp.
7. Wszyscy wspólnicy będą ponosić solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie
zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
8. Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy w całości przez
jednego, lub wszystkich łącznie, lub każdego z osobna Wykonawców, występujących wspólnie albo też w inny
sposób ustalony w umowie.
9. Przed podpisaniem umowy na realizację przedmiotu zamówienia (w przypadku wybrania oferty wspólnej),
Zamawiający będzie żądał przedstawienia umowy regulującej współpracę Wykonawców występujących
wspólnie (zob. rozdz. XVIII SIWZ).

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny
spełniania wymogów:
- Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku
w tym zakresie.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych
standardów: (jeżeli dotyczy)
_____

III.2.3) Kwalifikacje techniczne:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny
spełniania wymogów:

Część I:
Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca, w
przypadku wybrania jego oferty, będzie dysponował
odpowiednim sprzętem (w przypadku, gdy Wykonawca
w swojej ofercie przewiduje jedynie koszenie ręczne):

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych
standardów: (jeżeli dotyczy)
W celu udowodnienia spełnienia warunku
dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym
Wykonawca załączy do swojej oferty listę sprzętu,
który zamierza wykorzystać do realizacji zamówienia
(załącznik nr 7) i którym będzie dysponował w
przypadku wybrania jego oferty. Wykonawca
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- siekierami i/lub piłami spalinowymi/elektrycznymi/
akumulatorowymi – łącznie co najmniej 2 sztuki,
- oraz kosami ręcznymi bez napędu i/lub wykaszarkami
spalinowymi/elektrycznymi/akumulatorowymi – łącznie
co najmniej 2 sztuki.
Gdy Wykonawca przewiduje w swojej ofercie także
koszenie mechaniczne, warunek zostanie spełniony,
jeżeli w przypadku wybrania jego oferty, będzie
dysponował on odpowiednim sprzętem:
- siekierami i/lub piłami spalinowymi/elektrycznymi/
akumulatorowymi – łącznie co najmniej 2 sztuki,
- oraz ciągnikiem dostosowanym do koszenia
łąk bagiennych (np. ratrakiem), wyposażonym w
urządzenie koszące. Nacisk pojazdu na podłoże nie
może przekraczać 50 g/cm2, zaś profil lameli nie
może być większy niż 4 cm. Sprzęt mechaniczny
musi być zabezpieczony na wypadek skażenia gruntu
(np. poprzez płaszcz zbierający wycieki płynów
technologicznych) – por. rozdz. III SIWZ.
Część II:
Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca, w
przypadku wybrania jego oferty, będzie dysponował
odpowiednim sprzętem:
- siekierami i/lub piłami spalinowymi/elektrycznymi/
akumulatorowymi - łącznie co najmniej 2 sztuki,
- oraz kosami ręcznymi bez napędu i/lub wykaszarkami
spalinowymi/elektrycznymi/akumulatorowymi – łącznie
co najmniej 2 sztuki.
Część III:
Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca, w
przypadku wybrania jego oferty, będzie dysponował
odpowiednim sprzętem:
- siekierami i/lub piłami spalinowymi/elektrycznymi/
akumulatorowymi – łącznie co najmniej 1 sztuka,
- oraz kosami ręcznymi bez napędu i/lub wykaszarkami
spalinowymi/elektrycznymi/akumulatorowymi –łącznie
co najmniej 1 sztuka.

wykaże się także możliwością dysponowania
osobami zdolnymi do obsługi wymienionego sprzętu
(załącznik nr 4). Jeżeli Wykonawca zamierza
realizować zamówienie przy użyciu pił spalinowych/
elektrycznych/ akumulatorowych, ma on także
obowiązek wykazania się zdolnością do dysponowania
osobami posiadającymi zaświadczenia o ukończeniu
kursu pilarza.
Wykonawca, którego oferta przewiduje również
koszenie mechaniczne, załączy do oferty szczegółowy
opis sprzętu do koszenia mechanicznego, którym
będzie dysponował, w przypadku wybrania jego oferty
(podanie nazwy modelu, danych technicznych, w tym w
szczególności informacji o nacisku pojazdu na podłoże,
przedstawionej w g/cm2 oraz informacji o profilu lameli,
dodatkowo wymagane jest załączenie zdjęcia sprzętu).

III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych:  (jeżeli dotyczy)
Zamówienie jest zastrzeżone dla zakładów pracy chronionej
Realizacja zamówienia jest zastrzeżona w ramach programów pracy chronionej

III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi:

III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu:
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu:    tak   nie
(jeżeli tak) Odniesienie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych :
_____

III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi:
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie
usługi:    tak   nie



PL  Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 12 / 25

Sekcja IV : Procedura

IV.1) Rodzaj procedury:

IV.1.1) Rodzaj procedury:
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona Uzasadnienie wyboru procedury przyspieszonej:

_____

Negocjacyjna Niektórzy kandydaci zostali już zakwalifikowani (w stosownych przypadkach w
ramach niektórych rodzajów procedur negocjacyjnych) :   tak   nie
(jeżeli tak, należy podać nazwy i adresy zakwalifikowanych już wykonawców
w sekcji VI.3 Informacje dodatkowe)

Negocjacyjna przyspieszona Uzasadnienie wyboru procedury przyspieszonej: 

_____

Dialog konkurencyjny

IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału:
 (procedura ograniczona i negocjacyjna, dialog konkurencyjny)
Przewidywana liczba wykonawców:  _____
albo
Przewidywana minimalna liczba:  _____  i (jeżeli dotyczy)  liczba maksymalna  _____
Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów: 
_____

IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu:  (procedura negocjacyjna, dialog
konkurencyjny)
Zastosowanie procedury etapowej w celu stopniowego zmniejszania liczby omawianych rozwiązań lub
negocjowanych ofert :   tak   nie

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia   (proszę zaznaczyć właściwe pole (pola))

 Najniższa cena

albo

 Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów

  kryteria określone poniżej  (kryteria udzielenia zamówienia powinny zostać podane wraz z wagą lub w
kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego, w przypadku gdy przedstawienie wag nie jest możliwe z
oczywistych przyczyn)

  kryteria określone w specyfikacjach, w zaproszeniu do składania ofert lub negocjacji lub w dokumencie
opisowym
Kryteria Waga Kryteria Waga
1. _____ _____ 6. _____ _____
2. _____ _____ 7. _____ _____
3. _____ _____ 8. _____ _____
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Kryteria Waga Kryteria Waga
4. _____ _____ 9. _____ _____
5. _____ _____ 10. _____ _____

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej

Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna   tak   nie

(jeżeli tak, jeżeli dotyczy) Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej:

_____

IV.3) Informacje administracyjne: 

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:   (jeżeli dotyczy)
1/CMok/P/2014

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia: 
 tak   nie

(jeżeli tak)

Wstępne ogłoszenie
informacyjne

Ogłoszenie o profilu nabywcy

Numer ogłoszenia w Dz.U.:  _____  z dnia:  ______  (dd/mm/rrrr)

Inne wcześniejsze publikacje(jeżeli dotyczy)

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego:  (w
przypadku dialogu konkurencyjnego)
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów

Data:  ______  Godzina:  _____

Dokumenty odpłatne    tak   nie
(jeżeli tak, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)   Podać cenę:  _____    Waluta:  _____

Warunki i sposób płatności: 

_____

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data:  29/07/2014  Godzina:  14:00

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom:  (jeżeli
jest znana, w przypadku procedur ograniczonej i negocjacyjnej oraz dialogu konkurencyjnego)
Data:  ______

IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu:
 Dowolny język urzędowy UE
 Język urzędowy (języki urzędowe) UE:

EN, PL
Inny:
_____
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IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą:
Do:  :  ______  
albo
Okres w miesiącach :  _____    albo w dniach :  30 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
Data : 29/07/2014        (dd/mm/rrrr)    Godzina14:15
(jeżeli dotyczy)Miejscowość:  Warszawa
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert (jeżeli dotyczy) :
 tak   nie
(jeżeli tak) Dodatkowe informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia: 
_____
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia:   (jeżeli dotyczy)
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się :    tak   nie
(jeżeli tak)  Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń: 
_____

VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej: 
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej :    tak   nie
(jeżeli tak)  Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): 

Przetarg organizowany jest w związku z realizacją projektu nr POIS.05.01.00-00-379/12 „Czynna ochrona
zagrożonych siedlisk przyrodniczych w rezerwatach przyrody na Mazowszu i Podlasiu”, współfinansowanego
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytetu V Ochrona przyrody i
kształtowanie postaw ekologicznych, Działania 5.1 Wspieranie kompleksowych projektów z zakresu
ochrony siedlisk przyrodniczych na obszarach chronionych oraz zachowanie różnorodności gatunkowej,
Poddziałania 5.1.1. Ochrona gatunków i siedlisk in-situ; umowa o dofinansowanie z dnia 11.12.2012 r. nr
POIS.05.01.00-00-379/12-00.

VI.3) Informacje dodatkowe:   (jeżeli dotyczy)
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest:
- na podstawie „Procedury przetargowej stosowanej przez beneficjenta, który podmiotowo nie jest zobowiązany
do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych”,
- w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 113 poz. 759 z
późn. zm.) oraz obowiązujących przepisów wykonawczych do ustawy.
Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia
stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu z postępowania.
Warunki udziału w przetargu określone niniejszym ogłoszeniem udostępnione są na stronie internetowej
Zamawiającego: www.bagna.pl., w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz w biurze Zamawiającego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo:
- zmiany lub odwołania warunków przetargu, SIWZ;
- odwołania przetargu bez podania przyczyny;
- zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny.
W sprawach nieunormowanych niniejszą specyfikacją ma zastosowanie ustawa Kodeks cywilny.

VI.4) Procedury odwoławcze: 

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze: 
Oficjalna nazwa:  Krajowa Izba Odwoławcza

Adres pocztowy: ul. Postępu 17a

Miejscowość:  Warszawa Kod pocztowy:  02-676 Państwo:  Polska (PL)

Tel.: +48 224587840

E-mail:  odwolania@uzp.gov.pl Faks:  +48 224587700
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Adres internetowy:  (URL) http://www.uzp.gov.pl

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne  (jeżeli dotyczy)

Oficjalna nazwa:  _____

Adres pocztowy: _____

Miejscowość:  _____ Kod pocztowy:  _____ Państwo:  _____

Tel.: _____

E-mail: Faks:  _____

Adres internetowy:  (URL) _____

VI.4.2) Składanie odwołań:   (proszę wypełnić pkt VI.4.2 lub, jeżeli jest to niezbędne, pkt VI.4.3)
1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego, stanowiącej
podstawę jego wniesienia - jeżeli korzystano ze środków, o których mowa w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, albo w
terminie 15 dni, jeżeli korzystano z innych środków.
2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec SIWZ i Szczegółowego opisu przedmiotu
zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
lub zamieszczenia ogłoszenia na stronie internetowej.
3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w punktach 1-2, wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w
którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań: 
Oficjalna nazwa:  Krajowa Izba Odwoławcza

Adres pocztowy: ul. Postępu 17a

Miejscowość:  Warszawa Kod pocztowy:  02-676 Państwo:  Polska (PL)

Tel.: +48 224587840

E-mail:  odwolania@uzp.gov.pl Faks:  +48 224587700

Adres internetowy:  (URL) http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 
14/07/2014  (dd/mm/rrrr) - ID:2014-092443
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Załącznik A
Dodatkowe adresy i punkty kontaktowe

I) Adresy i punkty kontaktowe, gdzie można uzyskać dalsze informacje
Oficjalna nazwa:  _____ Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest

znany) _____

Adres pocztowy: _____

Miejscowość:  _____ Kod pocztowy:  _____ Państwo:  _____

Punkt kontaktowy:  _____ Tel.: _____

Osoba do kontaktów:  _____

E-mail: Faks:  _____

Adres internetowy:  (URL) _____

II) Adresy i punkty kontaktowe, gdzie można uzyskać specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym
dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego i dynamicznego systemu zakupów)
Oficjalna nazwa:  _____ Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest

znany) _____

Adres pocztowy: _____

Miejscowość:  _____ Kod pocztowy:  _____ Państwo:  _____

Punkt kontaktowy:  _____ Tel.: _____

Osoba do kontaktów:  _____

E-mail: Faks:  _____

Adres internetowy:  (URL) _____

III) Adresy i punkty kontaktowe, gdzie należy przesyłać oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu
Oficjalna nazwa:  _____ Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest

znany) _____

Adres pocztowy: _____

Miejscowość:  _____ Kod pocztowy:  _____ Państwo:  _____

Punkt kontaktowy:  _____ Tel.: _____

Osoba do kontaktów:  _____

E-mail: Faks:  _____

Adres internetowy:  (URL) _____

IV) Adres innej instytucji zamawiającej, w imieniu której dokonuje zakupu instytucja zamawiająca
Oficjalna nazwa _____ Krajowy numer identyfikacyjny

( jeżeli jest znana ): _____

Adres pocztowy: _____

Miejscowość _____ Kod pocztowy _____

Państwo _____

-------------------- (Wykorzystać sekcję IV w załączniku A tyle razy, ile jest to konieczne) --------------------
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Załącznik B
Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą   Przetarg w trybie określonym w art. 70 Kodeksu
cywilnego na wykonanie zabiegów ochrony czynnej na torfowiskach, w dąbrowach świetlistych i na murawach
kserotermicznych w ramach realizacji projektu „Czynna ochrona zagrożonych siedlisk przyrodniczych w
rezerwatach przyrody na Mazowszu i Podlasiu”

Część nr : 1      Nazwa : Część I – wykonanie zabiegów ochrony czynnej na torfowiskach

1) Krótki opis:
Wykonanie zabiegów ochrony czynnej na torfowiskach – siedlisko 7140 - pow. 4,3 ha.

2)  Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 90700000  
Dodatkowe przedmioty 90720000  
 90721700  
 77200000  

3) Wielkość lub zakres:
Zabiegi ochrony czynnej wykonane zostaną na torfowisku w rezerwacie przyrody w woj. mazowieckim, na
powierzchni 4,3 ha.

(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)  Szacunkowy koszt
bez VAT:  _____

Waluta: 

albo

Zakres: między :  _____ i: _____  Waluta: 

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia:  (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach :  _____   albo w dniach :  _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie:  01/08/2014  (dd/mm/rrrr)
Zakończenie:  15/03/2015  (dd/mm/rrrr)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
Część I – wykonanie zabiegów ochrony czynnej na torfowiskach – siedlisko 7140
Rezerwat przyrody „Torfowisko Serafin”
Lokalizacja:
- woj. mazowieckie, pow. ostrołęcki, gm. Łyse, nr dz. ew.: 346, 347/1, 362, 363; pow. 4,3 ha.
Do wykonania:
- usunięcie gatunków liściastych – ręczne wycięcie ekspansywnych gatunków roślin (w szczególności wierzby
i brzozy) znajdujących się na wyznaczonym obszarze torfowiska przejściowego; wywiezienie pozyskanej
biomasy poza teren rezerwatu; termin: 1 sierpnia 2014 - 15 marca 2015;
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- wykoszenie trzciny i odrostów – ręczne i/lub mechaniczne wykoszenie trzciny oraz wywiezienie pozyskanej
biomasy poza teren rezerwatu; termin: 1 sierpnia 2014 – 15 marca 2015.
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Załącznik B
Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą   Przetarg w trybie określonym w art. 70 Kodeksu
cywilnego na wykonanie zabiegów ochrony czynnej na torfowiskach, w dąbrowach świetlistych i na murawach
kserotermicznych w ramach realizacji projektu „Czynna ochrona zagrożonych siedlisk przyrodniczych w
rezerwatach przyrody na Mazowszu i Podlasiu”

Część nr : 2      Nazwa : Część II – wykonanie zabiegów ochrony czynnej w dąbrowach świetlistych

1) Krótki opis:
Wykonanie zabiegów ochrony czynnej w dąbrowach świetlistych (rezerwaty przyrody: Brwilno, Dąbrowa
Radziejowska, Dąbrowy Seroczyńskie) – siedlisko 91I0 – pow. 10,1 ha.

2)  Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 90700000  
Dodatkowe przedmioty 90720000  
 90721700  
 77200000  

3) Wielkość lub zakres:
Wykonanie zabiegów ochrony czynnej w 3 rezerwatach przyrody w woj. mazowieckim, na powierzchni 10,1 ha.

(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)  Szacunkowy koszt
bez VAT:  _____

Waluta: 

albo

Zakres: między :  _____ i: _____  Waluta: 

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia:  (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach :  _____   albo w dniach :  _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie:  01/08/2014  (dd/mm/rrrr)
Zakończenie:  15/03/2015  (dd/mm/rrrr)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
Część II – wykonanie zabiegów ochrony czynnej w dąbrowach świetlistych – siedlisko 91I0
Rezerwat przyrody „Brwilno”
Lokalizacja:
- woj. mazowieckie, pow. płocki, gm. Brudzeń Duży, nr dz. ew.: 56, 122, 123/2, pow. 5,2 ha.
Do wykonania:
- redukcja podszytu – zmniejszenie ilości podszytu do udziału nieprzekraczającego 30-40% powierzchni
poprzez ręczne wycięcie ekspansywnych gatunków rodzimego pochodzenia (w szczególności leszczyny, grabu,
lipy i czeremchy pospolitej), z pozostawieniem dębu i drzew owocowych, typowych dla świetlistej dąbrowy,
pod warunkiem, że ich zwarcie nie przekroczy 30-40% powierzchni; ręczne zebranie i wywiezienie pozyskanej
biomasy poza teren Lasów Państwowych; termin: 1 sierpnia 2014 - 15 marca 2015;
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- eliminacja gatunków obcych – ręczne wycięcie gatunków obcych (w szczególności czeremchy amerykańskiej
i robinii akacjowej); ręczne zebranie pozyskanej biomasy i wywiezienie jej poza teren Lasów Państwowych;
wzmocnienie efektów wycinania drzew i krzewów, charakteryzujących się szybkimi odrostami korzeniowymi,
poprzez użycie środków ochrony roślin zalecanych do stosowania w leśnictwie; termin: 1 sierpnia 2014 – 15
marca 2015;
- wykoszenie runa – ręczne wykoszenie nadmiernie rozwiniętej roślinności runa wraz z pozostawieniem
pojedynczych nalotów dębowych, przerzedzeniem gęstego nalotu dębowego, w sytuacji, gdy zajmuje on
powierzchnię większą lub równą 5 m2; ręczne zebranie pozyskanej biomasy oraz liści z dna lasu i wywiezienie
jej poza teren poza teren Lasów Państwowych; termin: 1 sierpnia 2014 - 15 marca 2015;
Rezerwat przyrody „Dąbrowa Radziejowska”
Lokalizacja:
- woj. mazowieckie, pow. żyrardowski, gm. Radziejowice, nr dz. ew.: 428, 439; pow. 0,5 ha.
Do wykonania:
- redukcja podszytu – zmniejszenie ilości podszytu do udziału nieprzekraczającego 30% pokrycia powierzchni
poprzez ręczne wycięcie ekspansywnych gatunków rodzimego pochodzenia (w szczególności leszczyny, grabu,
lipy i czeremchy pospolitej), z pozostawieniem dębu i drzew owocowych, typowych dla świetlistej dąbrowy, pod
warunkiem, że ich zwarcie nie przekroczy 30% powierzchni; ręczne zebranie pozyskanej biomasy i wywiezienie
jej poza teren Lasów Państwowych; termin: 1 sierpnia 2014 - 15 marca 2015;
- eliminacja gatunków obcych – usunięcie obcych gatunków inwazyjnych (w szczególności czeremchy
amerykańskiej i robinii akacjowej) poprzez ich ręczne wycinanie i wyrywanie; ręczne zebranie pozyskanej
biomasy i wywiezienie jej poza teren Lasów Państwowych; termin: 1 sierpnia 2014 - 15 marca 2015;
- wykoszenie runa - ręczne wykoszenie nadmiernie rozwiniętej roślinności runa, z pozostawieniem
pojedynczych nalotów dębowych, przerzedzeniem gęstego nalotu dębowego, jeżeli zajmuje on powierzchnię
większą lub równą 5 m2; ręczne zebranie pozyskanej biomasy oraz liści z dna lasu i wywiezienie jej poza teren
poza teren Lasów Państwowych; termin: 1 sierpnia 2014 - 15 marca 2015.
Rezerwat przyrody „Dąbrowy Seroczyńskie”
Lokalizacja:
- woj. mazowieckie, pow. siedlecki, gm. Wodynie, nr dz. ew.: 507, 508, pow. 4,4 ha.
Do wykonania:
- redukcja podszytu – zmniejszenie ilości podszytu tak, by jego pokrycie nie przekraczało 10-20% powierzchni,
poprzez ręczne wycięcie ekspansywnych gatunków rodzimego pochodzenia (w szczególności leszczyny, grabu,
lipy i czeremchy pospolitej), z pozostawieniem dębu i drzew owocowych, typowych dla świetlistej dąbrowy,
pod warunkiem, że ich zwarcie nie przekroczy 10-20% powierzchni; ręczne zebranie pozyskanej biomasy i
wywiezienie jej poza teren Lasów Państwowych; termin: 1 sierpnia 2014 - 15 marca 2015;
- eliminacja gatunków obcych – usunięcie gatunków obcych (w szczególności czeremchy amerykańskiej i robinii
akacjowej) poprzez ich ręczne wycięcie; wywiezienie pozyskanej biomasy poza teren Lasów Państwowych;
termin: 1 sierpnia 2014 - 15 marca 2015;
- wykoszenie odrostów – ręczne wykoszenie odrostów ekspansywnych drzew i krzewów; ręczne zebranie
pozyskanej biomasy oraz liści z dna lasu i wywiezienie jej poza teren poza teren Lasów Państwowych; termin: 1
sierpnia 2014 - 15 marca 2015.
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Załącznik B
Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą   Przetarg w trybie określonym w art. 70 Kodeksu
cywilnego na wykonanie zabiegów ochrony czynnej na torfowiskach, w dąbrowach świetlistych i na murawach
kserotermicznych w ramach realizacji projektu „Czynna ochrona zagrożonych siedlisk przyrodniczych w
rezerwatach przyrody na Mazowszu i Podlasiu”

Część nr : 3      Nazwa : Część III - wykonanie zabiegów ochrony czynnej na murawach kserotermicznych

1) Krótki opis:
Wykonanie zabiegów ochrony czynnej na murawach kserotermicznych (rezerwat przyrody Góra Uszeście,
zespół przyrodniczo-krajobrazowy Głogi) – siedlisko 6210 – pow. 0,7 ha.

2)  Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 90700000  
Dodatkowe przedmioty 90720000  
 90721700  
 77200000  

3) Wielkość lub zakres:
Wykonanie zabiegów ochrony czynnej w rezerwacie przyrody i w zespole przyrodniczo-krajobrazowym w
województwie podlaskim, na powierzchni 0,7 ha.

(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)  Szacunkowy koszt
bez VAT:  _____

Waluta: 

albo

Zakres: między :  _____ i: _____  Waluta: 

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia:  (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach :  _____   albo w dniach :  _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie:  01/08/2014  (dd/mm/rrrr)
Zakończenie:  15/03/2015  (dd/mm/rrrr)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
Część III – wykonanie zabiegów ochrony czynnej na murawach kserotermicznych – siedlisko 6210
Rezerwat przyrody „Góra Uszeście”
Lokalizacja:
- woj. podlaskie, pow. siemiatycki, gm. Mielnik, nr dz. ew.: 5403/5, pow. 0,1 ha.
Do wykonania:
- usunięcie drzew liściastych o pierśnicy do 20 cm, z wyjątkiem drzew owocowych gruszy i jabłoni
charakterystycznych dla muraw kserotermicznych oraz dębów i wiązów o pokroju charakterystycznym dla
otwartych siedlisk kserotermicznych, z powierzchni 0,1 ha w terminie 1 września – 31 grudnia 2014;
- usunięcie sosen o pierśnicy do 30 cm, z wyjątkiem tych o pokroju charakterystycznym dla otwartych siedlisk
kserotermicznych, z powierzchni 0,1 ha w terminie w terminie 1 września – 31 grudnia 2014;
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- usunięcie zarośli i podrostu drzew, głównie derenia, leszczyny, tarniny, osiki, sosny, ligustru i lipy o pierśnicy do
10 cm w miejscach występowania roślinności kserotermicznej z powierzchni 0,1 ha w terminie 1 września – 31
grudnia 2014;
- wywóz pozyskanej biomasy poza granice rezerwatu.
Zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Głogi”
Lokalizacja:
- woj. podlaskie, pow. siemiatycki, gm. Mielnik, nr dz. ew.: 5196/51, pow. 0,6 ha.
Do wykonania:
- usunięcie zarośli – ręczne wycięcie ekspansywnych gatunków roślin (głównie derenia, leszczyny, tarniny,
osiki, maliny i ligustru) oraz ręczne wykoszenie wysokich bylin; wzmocnienie efektów zabiegu wycinania drzew
i krzewów, charakteryzujących się szybkimi odrostami korzeniowymi, poprzez użycie środków ochrony roślin
zalecanych do stosowania w leśnictwie; ręczne zebranie pozyskanej biomasy i wywiezienie jej poza teren
zespołu przyrodniczo-krajobrazowego; termin: 1 sierpnia 2014 - 15 marca 2015;
- wykoszenie odrostów – ręczne wykoszenie wysokich bylin i odrostów w miejscach, gdzie wykonano wcześniej
zabieg usunięcia zarośli; ręczne wygrabienie runi z obumarłej roślinności z roku poprzedniego, ręczne zebranie
pozyskanej biomasy i wywiezienie jej poza teren zespołu przyrodniczo-krajobrazowego; termin: 1 sierpnia 2014
- 15 marca 2015.
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Załącznik C1 – Zamówienia ogólne
Kategorie usług, o których mowa w sekcji II Przedmiot zamówienia

Dyrektywa 2004/18/WE

 

Kategoria nr [1] Przedmiot
1 Usługi konserwacyjne i naprawcze

2 Usługi transportu lądowego [2] ,w tym usługi samochodów opancerzonych oraz usługi
kurierskie, z wyjątkiem przewozu poczty

3 Usługi transportu lotniczego pasażerów i towarów, z wyjątkiem transportu poczty

4 Transport poczty drogą lądową [3] i lotniczą

5 Usługi telekomunikacyjne

6 Usługi finansowe: a) Usługi ubezpieczeniowe b)Usługi bankowe i inwestycyjne [4]

7 Usługi komputerowe i usługi z nimi związane

8 Usługi badawcze i rozwojowe [5]

9 Usługi w zakresie księgowości, audytu oraz prowadzenia ksiąg rachunkowych

10 Usługi badania rynku i opinii publicznej

11 Usługi konsultacyjne w zakresie zarządzania [6] i usługi z nimi związane

12 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i zintegrowane usługi inżynieryjne; usługi
urbanistyczne, architektury krajobrazu, związane z nimi usługi konsultacji naukowych i
technicznych; usługi badań i analiz technicznych

13 Usługi reklamowe

14 Usługi sprzątania budynków i usługi zarządzania mieniem

15 Usługi w zakresie publikowania i drukowania wykonywane z tytułu wynagrodzenia lub
umowy

16 Usługi w dziedzinie odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości; usługi sanitarne i
podobne

Kategoria nr [7] Przedmiot
17 Usługi hotelarskie i restauracyjne

18 Usługi transportu kolejowego

19 Usługi transportu wodnego

20 Dodatkowe i pomocnicze usługi transportowe

21 Usługi prawnicze

22 Usługi rekrutacji i pozyskiwania personelu [8]

23 Usługi detektywistyczne i ochroniarskie z wyjątkiem usług samochodów
opancerzonych

24 Usługi edukacyjne i szkoleniowe

25 Usługi społeczne i zdrowotne

26 Usługi rekreacyjne, kulturalne oraz sportowe  [9]

27 Inne usługi

  

  
1 Kategorie usług w rozumieniu art. 20 i załącznika IIA do dyrektywy 2004/18/WE.
2 Z wyjątkiem usług transportu kolejowego, ujętych w kategorii 18.
3 Z wyjątkiem usług transportu kolejowego, ujętych w kategorii 18.
4 Z wyjątkiem usług finansowych związanych z wystawianiem, sprzedażą, zakupem lub transferem papierów
wartościowych albo innych instrumentów finansowych oraz usług banku centralnego. Również wyłączone:
usługi obejmujące nabycie, najem lub dzierżawę – bez względu na sposób finansowania – gruntów, istniejących
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budynków lub innych nieruchomości, albo dotyczące praw do nich. Niemniej jednak przepisom dyrektywy
podlegają umowy o świadczenie usług finansowych zawarte, w dowolnej formie, równocześnie, przed lub po
zawarciu umowy nabycia, najmu lub dzierżawy.
5 Z wyjątkiem usług dotyczących badań i rozwoju innych niż takie, gdzie korzyści czerpie wyłącznie instytucja
zamawiająca w celu wykorzystania ich we własnej działalności, pod warunkiem że świadczona usługa została w
pełni wynagrodzona przez instytucję zamawiającą.
6 Z wyjątkiem usług arbitrażowych i koncyliacyjnych.
7 Kategorie usług w rozumieniu art. 21 i załącznika IIB do dyrektywy 2004/18/WE.
8 Z wyjątkiem umów o pracę.
9 Z wyjątkiem umów dotyczących nabycia, opracowania, produkcji i koprodukcji materiałów programowych
przez nadawców oraz umów dotyczących czasu emisji.
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