Klub Przyrodników
ul. 1 Maja 22, 66-200-Świebodzin
Konto: BZ WBK SA o/Świebodzin nr 571090 1593 0000 0000 5901 5348
tel./fax 068 3828236, e-mail: lkp@lkp.org.pl, http:// www.lkp.org.pl

Świebodzin, 30 kwietnia 2010 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
przetargu nieograniczonego na usunięcie drzew, podrostów i nalotów sosny i brzozy z
wierzchowiny torfowiska, w rezerwatach przyrody Czarne Bagno i Łebskie Bagno w
nadleśnictwie Lębork w województwie pomorskim.

Dotyczy ogłoszenia nr 106461 - 2010; data zamieszczenia 30.04.2010 zamieszczonego w BZP
1) nazwa (firmę) oraz adres zamawiającego;

Klub Przyrodników, 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin
2) tryb udzielenia zamówienia;
Przetarg nieograniczony

3) opis przedmiotu zamówienia;

Przedmiotem zamówienia jest usunięcie drzew, podrostów i nalotów sosny i brzozy z
wierzchowiny torfowiska, w rezerwatach przyrody Czarne Bagno i Łebskie Bagno w
nadleśnictwie Lębork w województwie pomorskim, stanowiące wykonanie:
1. Rozporządzenia Nr.28 /07 Wojewody Pomorskiego z dnia.22 października 2007 r. w
sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Czarne Bagno” – załącznik
2 część pozycji 3, obejmująca wydzielenia i biochory:
– wydzielenie 391g biochory g1, g2, g3: przez usunięcie odrośli powstałych po
poprzednich zabiegach usuwania brzozy, przez ich wyłamanie lub wyrwanie i
pozostawienie na powierzchni;
– wydzielenie 391 b biochora b1, b2: usunięcie sosny przez jej wycięcie i wyniesienie
poza torfowisko, uśmiercenie brzozy przez zaobrączkowanie
– wydzielenie 390b biochory b2, b3, b4, b5, b8: usunięcie nalotów drzew z
mszarników wrzoścowych przez wycięcie i wyniesienie poza torfowisko.

–
–

wydzielenie 394a biochory a2, a5: usunięcie nalotów drzew z mszarników
wrzoścowych przez wycięcie i wyniesienie poza torfowisko.
wydzielenie 393b biochora b1: usunięcie nalotów drzew z mszarników
wrzoścowych przez wycięcie i wyniesienie poza torfowisko.

Orientacyjnie podaje się, że wg danych planu ochrony łączna powierzchnia zabiegów w
rezerwacie wynosi ok. 20 ha, a masa do usunięcia ok. 400m3 lecz wiążące dla Wykonawcy
są granice biochor wg mapy załączonej do planu ochrony rezerwatu i usunięcie drzew z
tych granic.
Plan ochrony rezerwatu jest załącznikiem nr 1 do niniejszej specyfikacji.
2. Rozporządzenia Nr 32 / 07 Wojewody Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie
ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Łebskie Bagno” załącznik 2 część
pozycji 2 obejmująca wydzielenia i biochory:
– wydzielenie 358c biochora: c1: usunięcie nalotów drzew z mszarników
wrzoścowych przez wycięcie i wyniesienie poza torfowisko.
– wydzielenie 364b całe: : usunięcie nalotów drzew z mszarników wrzoścowych
przez wycięcie i wyniesienie poza torfowisko.
Orientacyjnie podaje się, że wg danych planu ochrony łączna powierzchnia zabiegów w
rezerwacie wynosi ok. 37 ha, a masa do usunięcia ok. 2500m3 lecz wiążące dla
Wykonawcy są granice biochor wg mapy załączonej do planu ochrony rezerwatu i
usunięcie drzew z tych granic.
Plan ochrony rezerwatu jest załącznikiem nr 2 do niniejszej specyfikacji.
Granice biochor określa mapa z planu ochrony rezerwatu:
Przy wykonaniu prac Wykonawca jest obowiązany stosować się do przepisów ochrony przyrody
oraz przepisów obowiązujących w lasach. Ze względu na wykonywanie prac w chronionych
siedliskach przyrodniczych i możliwość występowania gatunków chronionych, które należy
oszczędzić podczas wykonywania prac, Wykonawca jest obowiązany zapewnić przez cały okres
wykonywania prac nadzór przyrodniczy sprawowany przez osobę posiadającą umiejętność
rozpoznawania gatunków chronionych występujących na torfowiskach.
Powierzchnie przewidywanych zabiegów można obejrzeć na gruncie w porozumieniu z
Nadleśnictwem Lębork, I Armii Wojska Polskiego 32 84 - 300 Lębork, tel. 059 8622 – 462, po
skontaktowaniu się z leśniczym leśnictwa Janowice tel. 660 723054.
Zamówienie realizowane w ramach projektu „Kontynuacja ochrony wysokich torfowisk
bałtyckich na Pomorzu” POIS.05.01.00-00-037/08 współfinansowanego ze środków
pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach V Priorytetu
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
CVP 77211400-6
4) termin wykonania zamówienia
30 października 2010 r.

5) opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny ich spełnienia

1. posiadanie doświadczenia w zakresie usuwania drzew z torfowisk typu wysokiego –
wykonane w okresie ostatnich 5 lat co najmniej dwie prace tego typu obejmujące łącznie
przynajmniej powierzchnię 20 ha, zrealizowane w rezerwatach przyrody lub w parkach
narodowych lub w innych miejscach w warunkach wymagających analogicznej

staranności w zakresie ochrony przyrody. Weryfikacja na podstawie wykazu takich prac,
który powinien być załączony do oferty.

2. Posiadanie potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia –
weryfikowane na podstawie oświadczenia oferenta. Oświadczenie powinno wskazywać
między innymi imię i nazwisko osoby która zapewni nadzór przyrodniczy, posiadającej
umiejętność rozpoznawania gatunków chronionych występujących na torfowiskach, wraz
z opisem jej kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, z którego wynika
potwierdzenie posiadania takiej umiejętności.
3. Sytuacja ekonomiczna i finansowa zapewniająca wykonanie zamówienia – weryfikowane
na podstawie oświadczenia oferenta.

4. Niepodleganie wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia z żadnej z przyczyn
wymienionych w art. 24 ust 1 i 2 ustawy o zamówieniach publicznych - weryfikowane na
podstawie oświadczenia oferenta.

6) wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia
warunków udziału w postępowaniu:

1. Wykaz usług odpowiadających rodzajem zamówieniu, wykonanych w okresie ostatnich
pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem
i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich
wartości oraz daty i miejsca wykonania.
Przez roboty odpowiadające rodzajem rozumie się w zakresie usuwania drzew z torfowisk
typu wysokiego – wykonane w okresie ostatnich 5 lat co najmniej dwie prace tego typu
obejmujące łącznie przynajmniej powierzchnię 20 ha, zrealizowane w rezerwatach
przyrody lub w parkach narodowych. Należy podać nazwę parku lub rezerwatu, kody
typów siedlisk przyrodniczych, z jakich były usuwane drzewa oraz powierzchnię
zredukowaną objętą wykonaną pracą.

2. Oświadczenie o posiadaniu potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania
zamówienia. Oświadczenie powinno w szczególności wskazywać imię i nazwisko osoby
która zapewni nadzór przyrodniczy, posiadającej umiejętność rozpoznawania gatunków
chronionych występujących na torfowiskach, wraz z opisem jej kwalifikacji zawodowych,
doświadczenia i wykształcenia, z którego wynika potwierdzenie posiadania takiej
umiejętności.
3. Oświadczenie, że sytuacja ekonomiczna i finansowa oferenta zapewnia wykonanie
zamówienia
4. Oświadczenie, że nie zachodzi żadna a przesłanek wykluczenia z postępowania,
wymienionych w art. 24 ustawy o zamówieniach publicznych

7) informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania
oświadczeń i dokumentów, z podaniem adresu poczty elektronicznej lub strony internetowej
zamawiającego, jeżeli zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną;
Adres korespondencyjny podany w nagłówku. Telefonicznie – Paweł Pawlaczyk tel 600482119 (w
zakresie spraw dotyczących zamówienia) oraz Leśniczy Leśnictwa Janowice w Nadleśnictwie
Lębork tel. po skontaktowaniu się z leśniczym leśnictwa Janowice tel. 660 723054 w zakresie
wskazania na gruncie powierzchni objętych zabiegiem. Elektronicznie – kp@kp.org.pl, z
tematem Przetarg Łebskie Bagna-BALTBOGS w polu Subject listu elektronicznego
8) wymagania dotyczące wadium
Wadium nie stosuje się

9) termin związania oferta;
30 dni

10) opis sposobu przygotowywania ofert;
Oferta pisemna w zamkniętej kopercie z napisem Przetarg Łebskie Bagna-BALTBOGS. W
ofercie należy podać oferowaną cenę netto w złotych oraz podatek VAT. W ofercie należy
zawrzeć klauzulę "zapoznałem się z warunkami terenowymi wykonania robót”. Do oferty należy
załączyć załączniki wymienione w pkt 6 niniejszej specyfikacji.
11) miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert;
Klub Przyrodników, 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin, do 11 maja 2010 r. godziny 12:00 w siedzibie
Zamawiającego.
Otwarcie ofert w w/w dniu i miejscu o godzinie 12:30.
12) opis sposobu obliczenia ceny;
Cena netto podana w ofercie

13) opis kryteriów, którymi zamawiajacy będzie sie kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem
znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert;
Kryteria oceny ofert i ich wagi:
 100% najniższa cena
14) informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego;
Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej, w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia
przekazania zawiadomienia o wyborze oferty (chyba że wpłynie tylko jedna oferta).
15) wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
Nie stosuje się
16) istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy
Termin płatności 30 dni.

Dopuszcza się zmianę postanowień zawartej umowy w następujących sytuacjach:
- jeżeli konieczność zmiany postanowień umowy wyniknie z przyczyn, które były niemożliwe do
przewidzenia w chwili jej zawierania, w szczególności w przypadku ujawnienia nieznanych
uwarunkowań wynikających z wymogów ochrony przyrody albo w przypadku nietypowych
warunków atmosferycznych, lub
- jeżeli zmiana jest korzystna dla zamawiającego, a Wykonawca wyraża zgodę na zmianę;
17) pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postepowania
o udzielenie zamówienia.

Przysługują środki ochrony prawnej przewidziane ustawą Prawo Zamówień Publicznych.
18) dopuszczalność ofert częściowych;
Nie
19) informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających,
Nie przewiduje się

20) dopuszczalność ofert wariantowych;
Nie
21) adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego, jeżeli zamawiający dopuszcza
porozumiewanie się drogą elektroniczną;
Wg informacji w nagłówku
22) Rozliczenia w walutach obcych
Nie przewiduje się
23) Aukcja elektroniczna
Nie przewiduje się
24) Zwrot kosztów udziału w postępowaniu
Nie przewiduje się

