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Projekt i zakupy finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
oraz unijnego instrumentu finansowania LIFE+

Świebodzin, 29 kwietnia 2011
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia przetargu na realizację postępowania pn: „Odtwarzanie
muraw kserotermicznych poprzez zdzieranie wierzchniej warstwy gleby w obszarach natura 2000
PLH320037 Dolna Odra i PLC080001 Ujście Warty”.
I. ZAMAWIAJĄCY
Klub Przyrodników, ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin;
Tel/fax: 68 38 282 36
e-mail: kp@kp.org..pl
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg jest realizowany w trybie przepisów Kodeksu Cywilnego art. 701 – 705.
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest: Odtwarzanie muraw kserotermicznych poprzez zdzieranie wierzchniej warstwy
gleby w obszarach natura 2000 PLH320037 Dolna Odra i PLC080001 Ujście Warty.
2. Szczegółowy opis działań zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.
nr sprawy: MK/2
IV. OFERTY WARIANTOWE
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
V. OFERTY CZĘŚCIOWE
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, przy czym w skład poszczególnych części wchodzą:
Część 1 – Zadanie 1. Odtwarzanie muraw kserotermicznych na 3 powierzchniach w okolicy miejscowości Siekierki
(gmina Cedynia, woj. zachodniopomorskie), Górzyca i Owczary (gmina Gorzyca, woj. lubuskie).
Część 2 – Zadanie 2. Odtwarzanie muraw kserotermicznych na 3 powierzchniach w okolicy miejscowości Laski Lubuskie
i Owczary (gmina Górzyca, woj. lubuskie).
Oferent zobowiązany jest do wpłacenia wadium w wysokości 1500 zł za Część 1 i 1500 zł za Część 2 w pieniądzu,
wpłacone w kasie Zamawiającego albo przelane na konto Zamawiającego: 571090 1593 0000 0000 5901 5348 ( tytuł
przelewu: wadium zdzieranie muraw LIFE+).
VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.
Zamówienie należy zrealizować w następujących terminach:
część 1 - 30 lipca 2011r.
część 2 - 15 października 2011r.
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VII. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki:
1.1. Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał lub wykonuje co najmniej dwie usługi o zbliżonym
charakterze i zakresie. Przy czym przez usługę o zbliżonym charakterze i zakresie rozumiec należy prace ziemne lub
ziemno-budowlane o wartości nie mniejszj niż 30 000 zł brutto każda. Do każdej usługo należy podać wartość, datę
wykonania i odbiorcę wraz z załączonymi dokumentami potwierdzającymi, że usługi te zostały wykonane należycie
lub są wykonywane należycie (protokół odbioru lub rekomendacja).
1.2 Wykonawca wykaże, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia, w tym co najmniej koparką jednonaczyniową.
1.3 Wykonawca wykaże, iż znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówieniaweryfikowane na podstawie oświadczenia wykonawcy.
1.4. Wykonawca wykaże, że posiada aktualne na dzień składania oferty ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności i zobowiążą się do odnawiania polisy ubezpieczeniowej przez cały okres
realizacji Usług
2. Oferent zobowiązany jest do wpłacenia wadium w wysokości 1500 zł za Część 1 i 1500 zł za Część 2 w pieniądzu,
wpłacone w kasie Zamawiającego albo przelane na konto Zamawiającego: 571090 1593 0000 0000 5901 5348 ( tytuł
przelewu: wadium zdzieranie muraw LIFE+).
3. Zamawiający do terminu otwarcia ofert może zmienić warunki prowadzonego przetargu informując o tym na swojej
stronie internetowej www.kp.org.pl. W sytuacji gdy Zamawiający uzna zmianę warunków za istotną może wydłużyć
termin do złożenia oferty.
4 .Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne
powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub o wycofaniu oferty przed terminem składania ofert. Powiadomienie powinno
być dostarczone w zamkniętej, zapieczętowanej kopercie opisanej tak jak oferta i oznaczonej dodatkowo napisem
/ZMIANA/ lub /WYCOFANIE/
5. Wykonawca nie może dokonać zmian i wycofać oferty po upływie terminu składania ofert.
Sposób dokonania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu
1. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie przeprowadzona na podstawie złożonych przez
wykonawców dokumentów i oświadczeń, wymaganych w rozdziale VIII SIWZ – zgodnie z formułą „spełnia – nie
spełnia”. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z
udziału w postępowaniu a ich oferta zostanie odrzucona.
VIII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU
POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:
1.1. Formularz ofertowy – wg wzoru załącznika nr 2 do SIWZ.
1.2. Wzór umowy - parafowany i podpisany przez wykonawcę – wg wzoru załącznika nr 5 do SIWZ.
1.3 Wykaz usług o zbliżonym charakterze i zakresie do zamówienia, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed
dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie. Do każdej usługi należy podać wartość, datę wykonania i odbiorcę wraz z załączonymi dokumentami
potwierdzającymi, że usługi te zostały wykonane należycie lub są wykonywane należycie (protokół odbioru lub
rekomendacja). Przy czym przez usługę o zbliżonym charakterze i zakresie rozumieć należy prace ziemne lub ziemnobudowlane o wartości nie mniejszej niż 30 000 zł brutto każda – wg wzoru załącznika nr 3 do SIWZ.
1.4 Oświadczenie o posiadaniu potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia (w tym co najmniej 2
osób z uprawnieniami pilarza na każdą część zamówienia).
1.5 Oświadczenie, że sytuacja ekonomiczna i finansowa wykonawcy zapewnia wykonanie zamówienia.
1.6. Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
1.7 Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawionego nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
1.8 Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z
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opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert;
1.9 Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub
potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert;
IX. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI
1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem.
2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu uważa się za złożone w terminie,
jeżeli ich treść dotarła do adresata (mógł się z nią zapoznać) przed upływem terminu. Każda ze stron na żądanie drugiej
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
3. Adres do korespondencji: Klub Przyrodników, ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin, fax : (068) 38 282 36
4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak nie później niż na 3 dni przed terminem składania
ofert.
5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych
warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz na stronie internetowej na której dostępna jest SIWZ.
X. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest: Katarzyna Barańska;
kasia_baranska@interia.pl

tel.

509300444,

e-mail:

XI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Oferent zobowiązany jest do wpłacenia wadium w wysokości 1500 zł za Część 1 i 1500 zł za Część 2 w pieniądzu,
wpłacone w kasie Zamawiającego albo przelane na konto Zamawiającego: 571090 1593 0000 0000 5901 5348 ( tytuł
przelewu: wadium zdzieranie muraw LIFE+).
XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Każdy
dokument składający się na ofertę powinien być czytelny.
3. Oferta powinna zawierać wypełniony zgodnie z SIWZ i podpisany formularz ofertowy – według wzoru stanowiącego
załącznik nr 2 do SIWZ, oraz dokumenty i oświadczenia określone w rozdziale VIII SIWZ.
4. Ofertę, zawierającą komplet dokumentów i oświadczeń określonych w rozdziale VIII, należy złożyć w zamkniętej
kopercie /opakowaniu/, która będzie zabezpieczona w sposób uniemożliwiający odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia
opakowania.
5. Koperta /opakowanie/ powinna być zaadresowana do Zamawiającego na adres:
Klub Przyrodników
ul. 1 Maja 22
66-200 Świebodzin
Oraz opisana:
„Oferta – Odtwarzanie muraw kserotermicznych poprzez zdzieranie wierzchniej warstwy gleby w obszarach natura
2000 PLH320037 Dolna Odra i PLC080001 Ujście Warty”
„Nie otwierać przed dniem 09.05.2011 r. godz. 10:15”
3

Projekt i zakupy finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
oraz unijnego instrumentu finansowania LIFE+

6. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
Ewentualne upoważnienie innych osób do podpisania oferty musi być dołączone do oferty.
7. Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę.
8. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
9. Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji
zawartości oferty oraz ponumerowane
10. Wykonawca może złożyć w osobnej kopercie dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. nr 153 poz. 1503 ze zm.). Strony
powinny być ze sobą połączone i ponumerowane z zachowaniem ciągłości numeracji stron oferty właściwej. Koperta ta
musi być oznaczona napisem ,,Tajemnica przedsiębiorstwa” i stanowić będzie niejawną część oferty. Informacja o tym,
które ze stron oferty zawierają informacje poufne powinna znaleźć się również w druku – Formularz ofertowy (zał. nr 2)
11. Wymagania dotyczące oferty, składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
(dotyczy również spółek cywilnych lub jawnych):
11.1. Wykonawcy występujący wspólnie, ustanawiają na piśmie pełnomocnika (załącznik nr 4) do reprezentowania
ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego. Wykonawcy, występujący wspólnie, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie
umowy.
11.2. Formularz ofertowy i dokumenty dotyczące składanej oferty powinny być podpisane przez pełnomocnika
wspólnie występujących wykonawców,
11.3. Dokumenty wymienione w rozdziale VIII. pkt 1.7, 1.8, 1.9, musi złożyć każdy podmiot występujący
wspólnie.
11.4. Kopie dokumentów dotyczących poszczególnych wykonawców potwierdza „za zgodność z oryginałem”
pełnomocnik wspólnie występujących wykonawców.
12. Przed złożeniem oferty Oferent zobowiązany jest do wpłacenia wadium w wysokości 1500 zł za Część 1 i 1500 zł za
Część 2 w pieniądzu, wpłacone w kasie Zamawiającego albo przelane na konto Zamawiającego: 571090 1593 0000 0000
5901 5348 ( tytuł przelewu: wadium zdzieranie muraw LIFE+).
XIV. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1. Miejsce i termin składania ofert

1.1. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego: Klubu Przyrodników, ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin
Termin składania ofert: do dnia 09.05.2011 r., do godz. 10:00
1.2. W przypadku składania ofert drogą pocztową (przesyłka polecona lub poczta kurierska) za termin jej złożenia
przyjęty będzie dzień i godzina otrzymania oferty przez Zamawiającego.
1.3. Oferty należy przesłać na adres:
Klub Przyrodników,
ul. 1 Maja 22,
66-200 Świebodzin
1.4. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie, bez jej otwierania.
2. Miejsce oraz termin otwarcia ofert.
2.1. Termin otwarcia ofert: 09.05.2011 r., do godz. 10:15
2.2. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie zamawiającego: Klub Przyrodników, ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin
2.3. Otwarcie ofert jest jawne.
2.4. Kolejność otwierania ofert będzie zgodna z kolejnością rejestracji ich wpłynięcia do Zamawiającego.
2.5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia.
2.6. Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące
ceny zawartych w ofertach.
2.7. Wykonawca, który nie będzie obecny przy otwieraniu ofert może wystąpić do zamawiającego z wnioskiem o
przesłanie informacji ogłoszonych w trakcie otwarcia ofert. Informacje te zamawiający prześle niezwłocznie
wykonawcy lub przekaże telefonicznie.
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2.8. Wynik przetargu zostanie ogłoszony w siedzibie zamawiającego oraz na stronie internetowej www.kp.org.pl .
Zamawiający o wyniku przetargu powiadomi pisemnie lub faxem Wykonawców .
XV. WARUNKI WYBORU OFERTY
1. Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli:
a) została złożona po terminie lub/i w niewłaściwym miejscu;
b) nie spełnia warunków zamówienia;
c) do oferty nie załączono wszystkich wymaganych dokumentów przewidzianych w SIWZ
d) nie złożono wyjaśnień, pomimo wezwania do ich złożenia;
e) stanowi czyn nieuczciwej konkurencji;
f) oferta jest niezgodna z przepisami prawa bądź z SIWZ;
2. Jeśli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty, ponieważ oferty uzyskały taką samą liczbę punktów w
bilansie kryterialnym, wówczas zamawiający wzywa wykonawców, którzy otrzymali ocenę najwyższą do złożenia w
terminie 3 dni ofert dodatkowych.
3. Wykonawcy składający oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
4. Zamawiający zapewnia sobie prawo do unieważnienia przetargu na każdym etapie postępowania gdy zachodzi któraś z
poniższych przesłanek:
a) postępowanie obarczone jest wadą niemożliwą do skorygowania;
b) gdy wszystkie złożone w postępowaniu i nie podlegające odrzuceniu oferty zawierają cenę przewyższającą kwotę jaką
zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu zamówienia;
c) w przypadku nie złożenia co najmniej jednej oferty spełniającej wymagania przetargu;
5. 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 składania ofert;
c) żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od wykonawców na etapie badania ofert; wyznacza się termin na
złożenie wyjaśnień oraz uzupełnienie dokumentacji w terminie od 1 do 7 dni – w zależności od sytuacji;
6. W ocenie ofert będzie brała udział komisja przetargowa, która po wyborze oferty najkorzystniejszej sporządzi protokół
z przebiegu przetargu.
XVI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY
1. Wykonawca, uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej SIWZ, powinien w cenie ofertowej
uwzględnić wszystkie koszty wykonania zamówienia.
2. Cena oferty musi zawierać należny podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Do oceny ofert zamawiający przyjmie cenę brutto z formularza ofert.
4. Cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN) niezależnie od wchodzących w jej skład elementów.
5. Cena ofertowa powinna być określona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
XVII. INFORMACJA O WALUTACH OBCYCH
Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.
XVIII. KRYTERIA WYBORU OFERTY
1. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie :
a) Cena ofertowa - znaczenie kryterium – 100 %
Punkty zostaną obliczone wg. wzoru:
cena najniższa spośród badanych ofert
ilość uzyskanych punktów = ____________________________________________________ x 100
cena badanej oferty
(wynik działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku)
Stosowana punktacja: 0 - 100 pkt. gdzie 1% = 1 pkt
2. Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta Wykonawcy, który przedstawił najniższą cenę, uzyskując 100 pkt.
3. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej
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samej cenie, Zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez
Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawca składając oferty dodatkowe, nie może zaoferować cen wyższych niż
zaoferowane w złożonych ofertach.
XIX . INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY.
1. Z wykonawcą, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą zostanie zawarta umowa w terminie nie krótszym niż 7
dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia przed upływem ww. terminu jeżeli w postępowaniu o
udzielenie zamówienia złożona została tylko jedna oferta lub nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego
wykonawcy.
3. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy zamawiający wybierze
ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że
zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
4. Tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zleceniobiorca zobowiązany będzie do wniesienia kwoty w
wysokości 5% całkowitej oferowanej ceny: w pieniądzu przelewem na konto Zamawiającego; w poręczeniach bankowych
lub gwarancjach bankowych.
XX. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI
ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR
UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W
SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA TAKICH WARUNKACH
1. Wszelkie zobowiązania wynikające z realizacji przedmiotu zamówienia spoczywające na wykonawcy oraz na
zamawiającym zawiera wzór umowy – załącznik nr 5 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.
3. Z uwagi na niezbędne uzgodnienia z właścicielami działek, na terenie których będą wykonywane prace może zajść
potrzeba przesunięcia terminu okresu realizacji zadań na termin późniejszy.
ZAŁĄCZNIKI DO SPECYFIKACJI:
1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – Zał. nr 1
2. FORMULARZ OFERTY – Zał. nr 2
3. WYKAZ WYKONANYCH USŁUG – Zał. nr 3
4. PEŁNOMOCNICTWO – Zał. nr 4
5. WZÓR UMOWY – Zał. nr 5
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Załącznik nr 1

ODTWARZANIE MURAW KSEROTERMICZNYCH POPRZEZ ZDZIERANIE WIERZCHNIEJ
WARSTWY GLEBY W OBSZARACH NATURA 2000 DOLNA ODRA I UJŚCIE WARTY

Ogólna lokalizacja powierzchni
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Zadanie 1. Odtwarzanie muraw kserotermicznych na 3 powierzchniach w okolicy miejscowości Siekierki
(gmina Cedynia, woj. zachodniopomorskie), Górzyca i Owczary (gmina Gorzyca, woj. lubuskie).
Termin wykonania: do 30 czerwca 2011 r.
TRUTWINIEC (RDLP Szczecin, nadleśnictwo Mieszkowice, leśnictwo Siekierki, pododdział 72 c) odtwarzanie murawy kserotermicznej na powierzchni 0,3 ha poprzez zdarcie wierzchniej warstwy gleby na
głębokość 0,4 m wraz z usunięciem pojedynczych drzew i krzewów oraz karp ściętych drzew i krzewów.
Wycięcie samosiewu robinii akacjowej z terenu przyległego o powierzchni 0,2 ha (wiek drzewostanu – ok. 20
lat). Wyrównanie i uprzątnięcie powierzchni po zdarciu gleby i wyrwaniu karp. Przygotowanie i złożenie
ściętego drewna w sortymencie wg zaleceń miejscowego leśniczego. Pozostały materiał pozyskany podczas
prac (ścięte krzewy, karpy, gałęzie, zdarta gleba, darń ,ściółka itp.) należy wywieźć poza teren wykonywanych
prac i zagospodarować we własnym zakresie. Za zagospodarowanie materiału odpowiada Zleceniobiorca.
Opis warunków terenowych: teren położony na stromej skarpie (ok. 45°), podłoże piaszczysto-żwirowe.

Powierzchnia przeznaczona do odtwarzania
GÓRZYCA (RDLP Zielona Góra, nadleśnictwo Ośno Lubuskie, leśnictwo Czarnów, pododdział 566 j, n) odtwarzanie murawy kserotermicznej na powierzchni 0,7 ha poprzez usunięcie samosiewu robinii akacjowej
8
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(ok. 20 lat) wraz z usunięciem karp ściętych drzew i krzewów. Wyrównanie i uprzątnięcie powierzchni po
wyrwaniu karp. Przygotowanie i złożenie ściętego drewna w sortymencie wg zaleceń miejscowego leśniczego.
Pozostały materiał pozyskany podczas prac (ścięte krzewy, karpy, gałęzie itp.) należy wywieźć poza teren
wykonywanych prac i zagospodarować we własnym zakresie. Za zagospodarowanie materiału odpowiada
Zleceniobiorca.
Opis warunków terenowych: teren położony na stromej skarpie (ok. 45°), podłoże piaszczysto-gliniaste.
OWCZARY STODOŁY (działka ewidencyjna nr. 635/43, gmina Górzyca, woj. lubuskie) - odtwarzanie
murawy kserotermicznej na powierzchni 0,4 ha poprzez zdarcie wierzchniej warstwy gleby na głębokość 2040 cm wraz z usunięciem ruin i gruzowisk po starych budynkach gospodarczych o łącznej pow. 0,17 ha oraz
pozostałości płyt betonowych na pow. 0,05 ha. Usunięcie z przyległego terenu krzewów wraz z karpami z pow.
0,1 ha. Wyrównanie i uprzątnięcie powierzchni po zdarciu gleby. Materiał pozyskany podczas prac (gruz,
ścięte krzewy, karpy, gałęzie, zdarta gleba, darń ,ściółka itp.) należy wywieźć poza teren wykonywanych prac i
zagospodarować we własnym zakresie. Za zagospodarowanie materiału odpowiada Zleceniobiorca.
Opis warunków terenowych: teren płaski lub lekko pochyły, podłoże piaszczysto-gliniaste.

Powierzchnia przeznaczona do odtwarzania

9

Projekt i zakupy finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
oraz unijnego instrumentu finansowania LIFE+

Powierzchnia przeznaczona do odtwarzania
Zadanie 2. Odtwarzanie muraw kserotermicznych na 3 powierzchniach w okolicy miejscowości Laski
Lubuskie i Owczary (gmina Górzyca, woj. lubuskie).
Termin wykonania: do 15 września 2011 r.
LASKI I (działka ewidencyjna nr. 635/37, gmina Górzyca, woj. lubuskie) - odtwarzanie murawy
kserotermicznej na powierzchni 0,3 ha poprzez zdarcie wierzchniej warstwy gleby na głębokość 0,4 m wraz z
usunięciem karp ściętych robinii akacjowych z odrostami. Wyrównanie i uprzątnięcie powierzchni po zdarciu
gleby i wyrwaniu karp. Materiał pozyskany podczas prac (ścięte odrosty, karpy, gałęzie, zdarta gleba, darń
,ściółka itp.) należy wywieźć poza teren wykonywanych prac i zagospodarować we własnym zakresie. Za
zagospodarowanie materiału odpowiada Zleceniobiorca.
Opis warunków terenowych: teren lekko nachylony, podłoże gliniaste.
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Powierzchnia przeznaczona do odtwarzania
LASKI II (działka ewidencyjna nr. 635/38, gmina Górzyca, woj. lubuskie) - odtwarzanie murawy
kserotermicznej na powierzchni 0,7 ha poprzez zdarcie wierzchniej warstwy gleby na głębokość 0,4 m wraz z
usunięciem karp ściętych robinii akacjowych z odrostami. Wyrównanie i uprzątnięcie powierzchni po zdarciu
gleby i wyrwaniu karp. Materiał pozyskany podczas prac (ścięte odrosty, karpy, gałęzie, zdarta gleba, darń
,ściółka itp.) należy wywieźć poza teren wykonywanych prac i zagospodarować we własnym zakresie. Za
zagospodarowanie materiału odpowiada Zleceniobiorca.
Opis warunków terenowych: teren płaski lub lekko nachylony, podłoże gliniaste.
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Powierzchnia przeznaczona do odtwarzania

Powierzchnia przeznaczona do odtwarzania
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OWCZARY GRODZISKO (działka ewidencyjna nr. 635/18, gmina Górzyca, woj. lubuskie) – odtwarzanie
murawy kserotermicznej na powierzchni 0,7 ha poprzez zdarcie wierzchniej warstwy gleby na głębokość 0,4
m wraz z usunięciem pojedynczych drzew i krzewów oraz karp ściętych drzew i krzewów. Wycięcie
pojedynczych drzew i krzew z sąsiadującej powierzchni na pow. 0,05 ha (wiek poniżej 10 lat). Wyrównanie i
uprzątnięcie powierzchni po zdarciu gleby i wyrwaniu karp. Materiał pozyskany podczas prac (ścięte krzewy i
drzewa, karpy, gałęzie, zdarta gleba, darń ,ściółka itp.) należy wywieźć poza teren wykonywanych prac i
zagospodarować we własnym zakresie. Za zagospodarowanie materiału odpowiada Zleceniobiorca.
Opis warunków terenowych: teren pochyły (ok. 0,6 ha) i częściowo skarpa (ok. 0,1 ha), podłoże piaszczystogliniaste.

Powierzchnia przeznaczona do odtwarzania
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Powierzchnia przeznaczona do odtwarzania
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ZAŁĄCZNIK Nr 2
(pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTOWY
Do:
Klub Przyrodników
Ul. 1 Maja 22
66-200 Świebodzin

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego oparciu o
przepisy Kodeksu Cywilnego pn:

„Odtwarzanie muraw kserotermicznych poprzez zdzieranie wierzchniej warstwy gleby w obszarach natura
2000 PLH320037 Dolna Odra i PLC080001 Ujście Warty”
My niżej podpisani:
(imiona, nazwiska i stanowiska osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy będącego płatnikiem podatku VAT)

...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
........................................................................................................
działając w imieniu i na rzecz:

.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................
Nazwa firmy i dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców ( w przypadku składania oferty przez podmioty występujące
wspólnie podać nazwy (firm) i dokładne adresy wszystkich członków konsorcjum)

..........................................................................................................................................................................
telefon
fax
..........................................................................................................................................................................
NIP
regon

1.

Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami wskazanymi
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia :
15
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CZĘŚĆ 1
cena brutto:................................................................................................................. zł.
(słownie: ………………………………………………………………………………)
w tym
cena netto: ..................................................................................................................zł
(słownie:………………………………………………………………………………)
stawka VAT - zwolnione
należny podatek VAT: ………………………………………………………………zł
CZĘŚĆ 2
cena brutto:................................................................................................................. zł.
(słownie: ………………………………………………………………………………)
w tym
cena netto: ..................................................................................................................zł
(słownie:………………………………………………………………………………)
stawka VAT - zwolnione
należny podatek VAT: ………………………………………………………………zł
2. Cena ofertowa zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia.
3. Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie do dnia: …………………….
4. Następujące zadania zostaną powierzone podwykonawcom ( wypełnić w przypadku zatrudniania podwykonawców,
podając nazwę firmy i dokładny adres podwykonawcy(ów))
…………………………………………..........................................................................................................
…………………………………………..........................................................................................................
…………………………………………..........................................................................................................
5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i uznajemy się za związanych
określonymi w niej zapisami,
6. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
czyli przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert,
7. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z projektem umowy i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do
podpisania umowy na zasadach określonych w SIWZ, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego,
8. Oświadczamy, iż za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie na stronach nr .................................–
niniejsza oferta i wszystkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
9. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na adres:
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
10. Ofertę niniejszą składamy na ..................... kolejno ponumerowanych stronach,
Załączniki stanowiące integralną część oferty :
1. ...................................................................................................................
2. ...................................................................................................................
3. ...................................................................................................................
4. ...................................................................................................................
5. ...................................................................................................................
6. ...................................................................................................................
7. ...................................................................................................................
……………………………………………….
podpis Wykonawcy(ów) /osoby uprawnionej
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miejscowość ................. dnia .............. 2011 r.

Załącznik nr 3

........................................

(pieczęć Wykonawcy)

( miejscowość, data)

Wykaz wykonanych prac o podobnym charakterze, wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat, dokumentujących
posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia do wykonania zamówienia
Lp.

Przedmiot (rodzaj usługi)

Wartość brutto wykonanych
usług

Data wykonania

Zamawiający (Odbiorca)

(od-do)
1.

2.

3.

4.

5.

Należy załączyć dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie (np.:
referencje). Brak takich dokumentów spowoduje nie uznanie wykonanej usługi w zakresie doświadczenia.

................................... dn. ........................ 2011 r.

…….........................................................
(pieczęć imienna i podpis Wykonawcy)
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ZAŁĄCZNIK Nr 4

(pieczęć Wykonawcy)

USTANOWIENIE PEŁNOMOCNIKA
( dotyczy podmiotów, które składają wspólną ofertę także spółek cywilnych lub jawnych)
My niżej podpisani uprawnieni do reprezentacji firmy:
..............................................................................................
..............................................................................................
(nazwa i adres firmy)
..............................................................................................
..............................................................................................
(nazwa i adres firmy)
..............................................................................................
..............................................................................................
(nazwa i adres firmy)
Ubiegając się wspólnie o zamówienie w postępowaniu na:
„Odtwarzanie muraw kserotermicznych poprzez zdzieranie wierzchniej warstwy gleby w obszarach
natura 2000 PLH320037 Dolna Odra i PLC080001 Ujście Warty”
Ustanawiamy P. ............................................................ swoim pełnomocnikiem do: reprezentowania w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego / reprezentowania w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego i zawarcie umowy *
Miejsce i data ............................................................
1. Podpisano ( imię, nazwisko i podpis)
................................................................................................................
2. Podpisano ( imię, nazwisko i podpis)
................................................................................................................
3. Podpisano ( imię, nazwisko i podpis)
................................................................................................................
(Podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania firmy)
* niepotrzebne skreślić
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ZAŁĄCZNIK Nr 5

UMOWA – WZÓR
Umowa nr .... /2011
zawarta w dniu ………… 2011 r. w Świebodzinie
pomiędzy:
Zamawiającym - Klubem Przyrodników z siedzibą w Świebodzinie, ul. 1 Maja 22,
reprezentowanym przez. Prezesa Roberta Stańkę i Skarbnika Arkadiusza Gawrońskiego,
a
Wykonawcą – ……………………………………………………………………………….
§1
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadania, w ramach projektu „Ochrona

muraw kserotermicznych w Polsce - teoria i praktyka” LIFE08NAT/PL/000513
finansowanego przez Instrument Finansowania Komisji Europejskiej LIFE+ i Narodowy
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:
•

Zadanie 1. Odtwarzanie muraw kserotermicznych na 3 powierzchniach w okolicy miejscowości
Siekierki (gmina Cedynia, woj. zachodniopomorskie), Górzyca i Owczary (gmina Gorzyca, woj.
lubuskie).
• Zadanie 2. Odtwarzanie muraw kserotermicznych na 3 powierzchniach w okolicy miejscowości
Laski Lubuskie i Owczary (gmina Górzyca, woj. lubuskie).
Zgodnie z SIWZ postępowania przetargowego, na podstawie którego wyłoniony był wykonawca i
która to SIWZ stanowi załącznik do niniejszej umowy.
2. Wykonawca wykona prace, o których mowa w punkcie 1, według szczegółowych wskazówek i pod
nadzorem Zamawiającego. Przy wykonywaniu prac Wykonawca jest zobowiązany stosować się do
przepisów obowiązujących w rezerwatach przyrody, obszarach Natura 2000 oraz Lasów
Państwowych i do uwzględnienia wszystkich wymagań w zakresie ochrony przyrody.

3. Zadanie 1 Wykonawca zobowiązuje się wykonać do dnia 30 czerwca 2011 r, a Zadanie 2 do dnia 15
września 2011 r.

4. Prawidłowe wykonanie prac zostanie stwierdzone protokołem ich odbioru podpisanym przez
Zamawiającego i Wykonawcę.

§2

1. Za wykonanie prac określonych w § 1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w
wysokości:
- Zadanie 1 - ………… zł brutto (słownie: ………………………..),
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- Zadanie 2 - ………….zł brutto (słownie:…………………………).
2. Zapłata kwoty, o której mowa w punkcie 1, nastąpi na podstawie protokołu odbioru prac i rachunku
wystawionego przez Wykonawcę Zamawiającemu.
3. Zapłata kwoty, o której mowa w punkcie 1, nastąpi w ciągu 21 dni od przedłożenia rachunku i
protokołu o którym mowa w punkcie 2.
§3
1. Zamawiający i Wykonawca mogą w trakcie realizacji umowy uzgodnić między sobą dokonywanie
częściowych odbiorów prac i zapłatę rachunków częściowych za prace wykonane. Dokonanie odbioru
częściowego i zapłata rachunku częściowego wymaga zgodnej woli Zamawiającego i Wykonawcy.

§4
1. W przypadku niewykonania przedmiotu umowy w terminie określonym w § 1 punkt 4 Zamawiający
ma prawo naliczyć Wykonawcy odsetki karne w wysokości 0,3% wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki,
a jeżeli zwłoka przekracza 30 dni - odstąpić od umowy z winy Wykonawcy.

§5
1. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej.
2. W sprawach nie unormowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
§6
1. Umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
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