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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:1216-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Świebodzin: Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji
2021/S 001-001216
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Klub Przyrodników
Krajowy numer identyfikacyjny: Polska
Adres pocztowy: 1 Maja 22
Miejscowość: Świebodzin
Kod NUTS: PL43 Lubuskie
Kod pocztowy: 66-200
Państwo: Polska
E-mail: m.makowska.kp@gmail.com
Tel.: +48 508422776
Faks: +48 683828236
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.kp.org.pl
I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://www.kp.org.pl/pl/inna-dzialalnosc/ogloszenia
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: organizacja pozarządowa

I.5)

Główny przedmiot działalności
Środowisko

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Tamowanie odpływu wody w 350 punktach na rowach melioracyjnych i bruzdach terenowych na terenie
torfowisk Słowińskiego Parku Narodowego – Wielkie Bagno, Kluki oraz Ciemińskie Błota
Numer referencyjny: LIFE15 CCM/DE/138

II.1.2)

Główny kod CPV
50800000 Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
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Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu prostych przetamowań ziemnych lub
drewniano-ziemnych, których funkcją będzie likwidacja lub punktowe tamowanie odpływu wody z ww. torfowisk.
Dodatkowo w trzech przypadkach zaprojektowano zaślepienie istniejących przepustów.
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:
KLUKI
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
50800000 Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji
44210000 Konstrukcje i części konstrukcji

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL636 Słupski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Torfowisko Kluki - teren Słowińskiego Parku Narodowego

II.2.4)

Opis zamówienia:
1a - Wykonanie przetamowań ziemnych:
60 szt. przetamowań ziemnych, wykonanie wg załączonego opisu.
Przedmiar: torf w workach: 88,2m3, pozostałe parametry przyjąć wg opisu „Sposób wykonania poszczególnych
typów przetamowań” (patrz załącznik nr 6b do SIWZ) i załączonych profili rowów.
1b - Wykonanie przetamowań ziemnych na potorfiach:
5 szt. przetamowań ziemnych na potorfiach, wykonanie wg załączonego opisu.
Przedmiar: torf w workach: 22,5m3, pozostałe parametry przyjąć wg opisu „Sposób wykonania poszczególnych
typów przetamowań” (patrz załącznik nr 6b do SIWZ) i załączonych profili rowów.
1c - Wykonanie przetamowań drewniano-ziemnych:
6 szt. przetamowań drewniano-ziemnych, wykonanie wg załączonego opisu.
Przedmiar: torf w workach: 6,3 m3, pozostałe parametry przyjąć wg opisu „Sposób wykonania poszczególnych
typów przetamowań” (patrz załącznik nr 6b do SIWZ) i załączonych profili rowów.
1d – Nadsypanie i wyrównanie grobli-drogi leśnej między oddziałami 76 i 77
Nadsypanie pospółką grobli-drogi na odcinku 250m na wysokość średnio 0,5m i szer. w koronie 2,5m i jej
zagęszczenie. Usunąć roślinność z korony drogi przed nadsypaniem. Wykonać obustronnie opalikowanie
palikami dębowymi con. 7x7cm w odstępach co ok. 1m i deskowanie deskami dębowymi grub. 5 cm.
1e - Nadsypanie i wyrównanie grobli-drogi leśnej w oddz. 75
Nadsypanie pospółką grobli-drogi na odcinku 60m na wysokość średnio 0,7m i szer. w koronie 2,5m i jej
zagęszczenie. Usunąć roślinność z korony drogi przed nadsypaniem. Wykonać obustronnie opalikowanie
palikami dębowymi con. 7x7cm w odstępach co ok. 1m i deskowanie deskami dębowymi grub. 5 cm.
1f - Wzmocnienie i wyrównanie ścieżki dydaktycznej na zach. narożniku oddz. 73
Nadsypanie pospółką ścieżki na odcinku 160m na wysokość średnio 0,5m i szer. w koronie 1,5m i jej
zagęszczenie. Usunąć roślinność z korony ścieżki przed nadsypaniem. Wykonać obustronnie opalikowanie
palikami dębowymi con. 7x7cm w odstępach co ok. 1m i deskowanie deskami dębowymi grub. 5 cm.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
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Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia
II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2021
Koniec: 15/06/2021
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.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Zamówienie jest współfinansowane ze środków LIFE w ramach projektu pt.: „LIFE PeatRestore. Ograniczenie
emisji CO2 poprzez renaturyzację torfowisk na Nizinie Wschodnio- i Środkowoeuropejskiej”, o numerze
LIFE15CCM/DE/138.

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
CIEMIŃSKIE BŁOTA
Część nr: 2

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
50800000 Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji
44210000 Konstrukcje i części konstrukcji

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL636 Słupski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Torfowisko Ciemińskie Błota - teren Słowińskiego Parku Narodowego

II.2.4)

Opis zamówienia:

04/01/2021
S1
https://ted.europa.eu/TED

3/8

Dz.U./S S1
04/01/2021
1216-2021-PL

4/8

2a - Wykonanie przetamowań ziemnych:
58 szt. przetamowań ziemnych, wykonanie wg załączonego opisu.
Przedmiar: torf w workach: 72,0m3, pozostałe parametry przyjąć wg opisu „Sposób wykonania poszczególnych
typów przetamowań” (patrz załącznik nr 6b do SIWZ) i załączonych profili rowów.
2b - Wykonanie przetamowań ziemnych na potorfiach:
6 szt. przetamowań ziemnych na potorfiach, wykonanie wg załączonego opisu.
Przedmiar: torf w workach: 25,2m3, pozostałe parametry przyjąć wg opisu „Sposób wykonania poszczególnych
typów przetamowań” (patrz załącznik nr 6b do SIWZ) i załączonych profili rowów.
2c - Wykonanie przetamowań drewniano-ziemnych:
9 szt. przetamowań drewniano-ziemnych, wykonanie wg załączonego opisu.
Przedmiar: torf w workach: 18m3, pozostałe parametry przyjąć wg opisu „Sposób wykonania poszczególnych
typów przetamowań” (patrz załącznik nr 6b do SIWZ) i załączonych profili rowów.
2d - Nadsypanie i wyrównanie grobli w oddz. 65t
Nadsypanie pospółką grobli 30m na wysokość średnio 0,5m i szer. w koronie 1,5m i jej zagęszczenie. Usunąć
roślinność z korony drogi przed nadsypaniem. Wykonać obustronnie opalikowanie palikami dębowymi con.
7x7cm w odstępach co ok. 1m i deskowanie deskami dębowymi grub. 5 cm.
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

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2021
Koniec: 15/06/2021
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.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Zamówienie jest współfinansowane ze środków LIFE w ramach projektu pt.: „LIFE PeatRestore. Ograniczenie
emisji CO2 poprzez renaturyzację torfowisk na Nizinie Wschodnio- i Środkowoeuropejskiej”, o numerze
LIFE15CCM/DE/138.

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
WIELKIE BAGNO
Część nr: 3

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
50800000 Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji
44210000 Konstrukcje i części konstrukcji

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL636 Słupski
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Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Torfowisko Wielkie Bagno (vel. Żarnowska) - teren Słowińskiego Parku Narodowego
II.2.4)

Opis zamówienia:
3a - Wykonanie przetamowań ziemnych:
151 szt. przetamowań ziemnych, wykonanie wg załączonego opisu.
Przedmiar: torf w workach: 231,3m3, pozostałe parametry przyjąć wg opisu „Sposób wykonania
poszczególnych typów przetamowań” (patrz załącznik nr 6b do SIWZ) i załączonych profili rowów.
3b - Wykonanie przetamowań ziemnych na potorfiach:
28 szt. przetamowań ziemnych na potorfiach, wykonanie wg załączonego opisu.
Przedmiar: torf w workach: 122,4m3, pozostałe parametry przyjąć wg opisu „Sposób wykonania
poszczególnych typów przetamowań” (patrz załącznik nr 6b do SIWZ) i załączonych profili rowów.
3c - Wykonanie przetamowań drewniano-ziemnych:
22 szt. przetamowań drewniano-ziemnych, wykonanie wg załączonego opisu.
Przedmiar: torf w workach: 27,9m3, pozostałe parametry przyjąć wg opisu „Sposób wykonania poszczególnych
typów przetamowań” (patrz załącznik nr 6b do SIWZ) i załączonych profili rowów.
3d – Wykonanie ścianek drewnianych na potorfiach
2 szt. o dług. odpowiednio 8 i 10 mb, wykonanie wg załączonego opisu.
3e – Zablokowanie przepustów
Trwałe zaczopowanie 2 szt. przepustów rurowych
3f – Nadsypanie i wyrównanie grobli z przebudową przepustu przy oddz. 46c
Zlikwidować istniejący przepust i wykonać w jego miejscu nowy rura dn 200 st., posadowiony maksymalnie
wysoko. Nadsypanie pospółką grobli 20m na wysokość średnio 0,5m i szer. w koronie 2,5m i jej zagęszczenie.
Usunąć roślinność z korony drogi przed nadsypaniem. Wykonać obustronnie opalikowanie palikami dębowymi
con. 7x7cm w odstępach co ok. 1m i deskowanie deskami dębowymi grub. 5 cm.
3g - Nadsypanie i wyrównanie grobli w oddz. 65t
Nadsypanie pospółką grobli 120m na wysokość średnio 0,5m i szer. w koronie 2,5m i jej zagęszczenie. Usunąć
roślinność z korony grobli przed nadsypaniem. Wykonać obustronnie opalikowanie palikami dębowymi con.
7x7cm w odstępach co ok. 1m i deskowanie deskami dębowymi grub. 5 cm.

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

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2021
Koniec: 15/06/2021
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.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
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Zamówienie jest współfinansowane ze środków LIFE w ramach projektu pt.: „LIFE PeatRestore. Ograniczenie
emisji CO2 poprzez renaturyzację torfowisk na Nizinie Wschodnio- i Środkowoeuropejskiej”, o numerze
LIFE15CCM/DE/138.
II.2.14)

Informacje dodatkowe

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:
Weryfikacja na podstawie oświadczenia Wykonawcy – załącznik nr 2 do SIWZ.

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Weryfikacja na podstawie oświadczenia Wykonawcy – załącznik nr 2 do SIWZ.

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. posiadanie wiedzy i doświadczenia – w celu potwierdzenia spełnienia warunku wykonawca winien wykazać
się zrealizowaniem w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie – należycie:
i. co najmniej 1 pracy o polegającej na wielopunktowym tamowaniu odpływu wody z torfowisk w celu ochrony
przyrody oraz
ii. co najmniej 4 prac (praca z punktu (i) może ale nie musi być jedną z nich) polegających na wykonywaniu
działań ochronnych w rezerwacie lub parku narodowym.
c. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
– w celu potwierdzenia spełnienia tego warunku wykonawca winien wykazać się zapewnieniem nadzoru
przyrodniczego, sprawowanego przez będącą do dyspozycji Wykonawcy w każdej chwili realizacji zamówienia,
osobę o doświadczeniu:
i. współudział merytoryczny w wykonywaniu co najmniej jednej terenowej, prawidłowej metodycznie,
inwentaryzacji przyrodniczej
Lub
ii. zatrudnienie w instytucji ochrony przyrody na stanowisku wymagającym rozpoznawania elementów przyrody
w terenie.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Weryfikacja spełnienia tych kryteriów nastąpi na podstawie wykazu takich prac, (wg załącznika nr 3 do
ogłoszenia) wraz z podaniem ich rodzaju, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących
najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących,
czy zostały one wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Jeśli prace zostały
wykonane na rzecz Zamawiającego nie ma obowiązku przedstawiania takich dowodów wraz z oferta.

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
1. Wszelkie zobowiązania wynikające z realizacji przedmiotu zamówienia spoczywające na wykonawcy oraz na
zamawiającym zawiera wzór umowy – załącznik nr 4 do SIWZ.
2. Wykonawca składa oświadczenie, że wzór umowy został przez niego zaakceptowany i zobowiązuje się,
w przypadku wyboru jego oferty, do zawarcia umowy na określonych w niej warunkach, w miejscu i terminie
wskazanym przez Zamawiającego.

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
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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.1.8)

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

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 11/01/2021
Czas lokalny: 10:30

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: 11/01/2021
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
Biuro Zarządu Klubu Przyrodników

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
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3)

Informacje dodatkowe:
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.
Do przetargu stosują się przepisy Kodeksu Cywilnego. Ustawy o Zamówieniach Publicznych nie stosuje się. W
sprawach nieuregulowanych przepisami Kodeksu Cywilnego, ani zapisami niniejszej 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 dla
podmiotów gospodarczych ze wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej, przy czym w szczególności
za sposób spełniający te warunki będzie uważane postępowanie analogiczne jak przewidziane w ustawie
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Prawo zamówień publicznych z dn. 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późniejszymi zmianami), dla
trybu przetargu nieograniczonego.
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, jeśli konieczność taka wyniknie z przyczyn przyrodniczych
(np. ujawnienie w toku prac potencjalnie negatywnego wpływu na elementy przyrody) lub formalnych. Zmiany
mogą w szczególności polegać na:
a) zmianie szczegółów technicznych wykonania, lub
b) przedłużeniu terminu realizacji prac lub
c) ograniczeniu zakresu prac w wybranym zakresie/części (poprzez odstąpienie od umowy w zakresie tej części
prac, która nie może być wykonana w terminie) lub
d) zwiększeniu zakresu do 30 %.
W przypadku zmniejszenia lub zwiększenia zakresu, wynagrodzenie zostanie zmodyfikowane proporcjonalnie,
przy użyciu stawek podanych w ofercie.
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego,
wybranemu wykonawcy zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług.
Jeżeli okazałoby się, że jest to niezbędne dla osiągnięcia celu zamówienia, Zamawiający dopuszcza możliwość
zmiany specyfikacji technicznej lub lokalizacji poszczególnych elementów, a jeśli zmiany takie wpłyną na
kalkulację kosztów Wykonawcy i na uzasadniony wniosek Wykonawcy – odpowiednią zmianę wynagrodzenia.
Zamawiający dopuszcza także możliwość zmiany zawartej umowy bez przeprowadzenia kolejnego przetargu
z przyczyn analogicznych do przyczyn wymienionych w art. 455 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z
24.10.2019 r.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Klub Przyrodników
Miejscowość: Świebodzin
Państwo: Polska

VI.4.3)

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.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/12/2020
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