Świebodzin, 01 kwietnia 2011 r.

OGŁOSZENIE
Klub Przyrodników ogłasza przetarg na wykonanie usługi: wykonanie zabiegów ochronnych na torfowiskach w Puszczy
Drawskiej (nadleśnictwa Drawno i Głusko) polegających na usuwaniu drzew zarastających torfowiska z łącznej powierzchni
22 ha,
- przy czym Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia rocznej gwarancji skuteczności zabiegu, tj. jeśli w 2012 r. powstaną
odrośla z usuniętych odrośli lub drzew, to jest obowiązany je dodatkowo usnąć.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia będzie zamieszczona na www.kp.org.pl. Nie dopuszcza się składania ofert
wariantowych ani częściowych. Termin wykonania usługi – 30 marca 2010 r. Warunki udziału w postępowaniu, których
znaczenie jest takie Ŝe kaŜdy z nich musi być obligatoryjnie spełniony, są następujące:
a) posiadanie doświadczenia w zakresie usuwania drzew z chronionych ekosystemów bagiennych – wykonana w
okresie ostatnich 3 lat co najmniej jedna praca tego typu oraz obejmująca co najmniej powierzchnię 20 ha (w
przypadku wykonania kilku prac tego typu powierzchnię moŜna sumować) 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 wraz z
dokumentami potwierdzającymi Ŝe usługi zostały wykonane naleŜycie.
b) 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 roślin i zwierząt
występujących na torfowiskach, wraz z opisem jej kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, z
którego wynika potwierdzenie posiadania takiej umiejętności.
c) Sytuacja ekonomiczna i finansowa zapewniająca wykonanie zamówienia – weryfikowane na podstawie
oświadczenia oferenta.
d) Niepodleganie wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia z Ŝadnej z przyczyn analogicznych do
przyczyn wymienionych w art. 24 ust 1 i 2 ustawy o zamówieniach publicznych - weryfikowane na podstawie
oświadczenia oferenta.
Wadium nie stosuje się. Kryterium oceny ofert będzie w 100% najniŜsza cena. Termin związania ofertą 30 dni. Oferty naleŜy
składać do 15 kwietnia 2011 r. godziny 12:00 w siedzibie Zamawiającego.
Zamówienie jest realizowane w ramach projektu „Kontynuacja ochrony ekosystemów mokradlowych w Puszczy Drawskiej”
POIS.05.01.00-00-199/09 współfinansowanego ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach V Priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Zamawiający zawrze umowę
wyłącznie wtedy, jeŜeli wybrana oferta będzie umoŜliwiała poniesienie wydatku w sposób bezsprzecznie zgodny z zasadami
kwlaifikowalności wydatków w ramach V osi POiIŚ. Zmiana zawartej umowy będzie moŜliwa w przypadkach określonych w
specyfikacji warunków zamówienia
Przetarg jest prowadzony na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego, w związku z czym Zamawiający moŜe zakończyć go
zamykając postępowanie w całości lub w zakresie kaŜdej z części bez dokonania wyboru. Treść niniejszego ogłoszenia oraz
specyfikacji warunków zamówienia moŜe być zmieniona, albo przetarg moŜe być odwołany, przed upływem terminu
składania ofert.

Świebodzin, 01 kwietnia 2011 r.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
przetargu na usunięcie samosiewów i odrośli drzew z powierzchni torfowisk

1) nazwa (firma) oraz adres zamawiającego;
Klub Przyrodników, 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin
2) tryb udzielenia zamówienia;
Przetarg w trybie przepisów Kodeksu Cywilnego
3) opis przedmiotu zamówienia;
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zabiegów ochronnych na torfowiskach w Puszczy Drawskiej
(nadleśnictwa Drawno i Głusko) polegających na usuwaniu drzew zarastających torfowiska z łącznej
powierzchni 22 ha,
- przy czym Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia rocznej gwarancji skuteczności zabiegu, tj.
jeśli w 2012 r. powstaną odrośla z usuniętych odrośli lub drzew, to jest obowiązany je dodatkowo usnąć.
Szczegółową lokalizację i sposób wykonania zabiegów określa załącznik nr 2.
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 moŜliwość występowania gatunków chronionych, które naleŜy oszczędzić podczas
wykonywania prac, Wykonawca jest obowiązany zapewnić przez cały czas wykonywania prac nadzór
przyrodniczy sprawowany przez osobę posiadającą umiejętność rozpoznawania gatunków chronionych
występujących na torfowiskach. Osoba sprawująca nadzór obowiązana jest przed rozpoczęciem prac
sprawdzić powierzchnię zabiegową pod kątem ewentualnego występowania chronionych gatunków
roślin i zwierząt Wszystkie szczegóły techniczne wykonywania prac, w szczególności sposób
zagospodarowania usuniętej z torfowiska biomasy, Wykonawca uzgodni na gruncie z Nadleśnictwem
Drawno i Głusko, które sprawuje zarząd nad terenem wykonywania prac.
Zamówienie realizowane w ramach projektu „Kontynuacja ochrony ekosystemów mokradłowych w
Puszczy Drawskiej POIS.05.01.00-00-199/09 współfinansowanego ze środków pochodzących z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach V Priorytetu Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko.
CPV 77211400-6
4) termin wykonania zamówienia
30 marca 2012 r.
5) opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny ich spełnienia
1. posiadanie doświadczenia w zakresie usuwania drzew z chronionych ekosystemów bagiennych
– wykonana w okresie ostatnich 3 lat co najmniej jedna praca tego typu obejmująca co najmniej
powierzchnię 20 ha (w przypadku wykonania kilku prac tego typu powierzchnię moŜna
sumować) 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 wraz z dokumentami
potwierdzającymi Ŝe usługi zostały wykonane naleŜycie.
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 Ŝadnej z przyczyn
analogicznych do 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 trzech
lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeŜeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością
usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca
wykonania oraz załączeniem dokumentu, Ŝe usługi zostały wykonane lub są wykonywane
naleŜycie.
Przez usługi odpowiadające rodzajem rozumie się usuwanie drzew z chronionych ekosystemów
bagiennych – wykonane w rezerwatach przyrody lub w parkach narodowych lub w innych
miejscach w warunkach wymagających analogicznej staranności w zakresie ochrony przyrody.
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, Ŝe sytuacja ekonomiczna i finansowa oferenta zapewnia wykonanie zamówienia
4. Oświadczenie, Ŝe nie zachodzi Ŝadna a przesłanek wykluczenia z postępowania, analogiczna
do przyczyn 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, jeŜeli
zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną;
Adres korespondencyjny: Klub Przyrodników, 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin, kp@kp.org.pl.
Telefonicznie – Paweł Pawlaczyk tel 600482119 Elektronicznie – kp@kp.org.pl, z tematem
Przetarg Drzewa w Puszczy Drawskiejw 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 Drzewa w Puszczy Drawskiej. W ofercie
naleŜy podać liczbą i słownie oferowaną cenę za wykonanie prac. Cena podana w ofercie jest ceną
brutto jaką, w przypadku zawarcia umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy. Oferent ponosi wyłączną
odpowiedzialność za dopełnienie swoich zobowiązań podatkowych.

11) miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert;
Klub Przyrodników, 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin, do 15 kwietnia 2011 r. godziny 12:00 w siedzibie
Zamawiającego.
Otwarcie ofert w w/w dniu i miejscu o godzinie 13:00.

12) opis sposobu obliczenia ceny;
Cena 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% najniŜsza cena – dla kaŜdej z części zamówienia osobno

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 niŜ 7 dni od dnia
przekazania zawiadomienia o wyborze oferty (chyba Ŝe wpłynie tylko jedna oferta).
15) wymagania dotyczące zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy;
Nie stosuje się
16) istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy
Termin płatności 60 dni.
Dopuszcza się zmianę postanowień zawartej umowy w następujących sytuacjach:
- jeŜeli konieczność zmiany postanowień umowy wyniknie z przyczyn, które były niemoŜliwe 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
- lub jeŜeli zmiana jest korzystna dla Zamawiającego, a Wykonawca wyraŜa zgodę na zmianę;
JeŜeli dokonywana z przyczyn wymienionych wyŜej zmiana będzie zmniejszać powierzchnię objętą
zabiegiem, cena za odpowiednią część zadania zostanie zmniejszona proporcjonalnie do zmniejszenia
powierzchni.
17) pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postepowania
o udzielenie zamówienia.
Przetarg jest prowadzony na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego, w związku z czym z
obowiązującego prawa nie wynikają środki ochrony prawnej inne niŜ skarga do sądu na zasadach

ogólnych. Jednak, ustaleniem Zamawiającego, oferentom będzie przysługiwało wniesienie wniosku do
Zamawiającego o ponowne rozpatrzenie zagadnienia.
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, jeŜeli 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, z wyjątkiem sytuacji gdy Zamawiający z przyczyn leŜących po jego stronie odwoła
przetarg lub zamknie go bez dokonania wyboru. Wówczas Zamawiający postanawia Ŝe na wniosek
kaŜdego Oferenta, jest gotów zwrócić mu uzasadnione koszty udziału w postępowaniu w zakresie
takim, w jakim Oferent musiał je ponieść, aby móc w postępowaniu uczestniczyć.
25) Inne
Do przetargu stosują się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz wewnętrzne zasady Zamawiającego, które
są załącznikiem do niniejszej specyfikacji. Ustawy o Zamówieniach Publicznych nie stosuje się. W
sprawach nieuregulowanych przepisami Kodeksu Cywilnego, załączonymi zasadami zamawiającego
ani zapisami niniejszej specyfikacji, Zamawiający, prowadząc postępowanie i oceniając oferty, ma
prawo postępować w kaŜdy sposób gwarantujący jawność, niedyskryminacyjność, 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 uwaŜane postępowanie analogiczne jak przewidziane w ustawie Prawo zamówień
publicznych z dn. 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami), dla
trybu przetargu nieograniczonego.
Zamawiający moŜe zakończyć przetarg w stosunku do kaŜdej części zamówienia zawarciem umowy z
Oferentem wybranym w przetargu (na zasadach wynikających z niniejszej specyfikacji oraz złoŜonej
oferty), albo moŜe zamknąć przetarg bez dokonania wyboru.

Załącznik nr 1: dodatkowe zasady udzielania zamówień, jakie są stosowane w niniejszym postępowaniu:
Świebodzin, 29 września 2010 r.

OŚWIADCZENIE
W związku z przyznanym dla Klubu Przyrodników dofinansowaniem w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na
realizację projektu Kontynuacja ochrony wysokich torfowisk bałtyckich na Pomorzu (POIS.05.01.00-00-037/08), Beneficjent oświadcza, Ŝe zgodnie z
art. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. nie jest podmiotowo zobowiązany do stosowania niniejszej ustawy.
Przy udzielaniu zamówień w ramach projektu Beneficjent będzie stosował:
1. dla zamówień przedmiotowo i wartościowo analogicznych, jak zamówienia objęte ustawą Prawo Zamówień Publicznych –
zasadę zawierania wszystkich umów o wartości >2000 PLN (dla szkoleń >5000 PLN w formie pisemnej, oraz stosując tryb
przetargu o którym mowa w art. 701 – 705 K.c, chyba Ŝe przepisy szczególne przewidują inny tryb i formę zawierania umowy,
z uwzględnieniem następujących zasad:
jawności - w szczególności rozumianej jako zamieszczenie ogłoszenia o przetargu (aukcji) w siedzibie beneficjenta oraz w
Internecie, a jeŜeli jest to uzasadnione rodzajem lub wartością zamówienia takŜe w prasie;
niedyskryminacyjnego opisu przedmiotu zamówienia - w szczególności rozumianej jako zakaz zawierania w opisie
postanowień mogących preferować konkretnych wykonawców oraz, w przypadku konieczności wskazania konkretnych
znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, obligatoryjne dopuszczenie rozwiązań równowaŜnych;
równego dostępu dla podmiotów gospodarczych ze wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej - w szczególności
rozumianej jako zakaz stawiania wymagań powodujących dyskryminację względem wykonawców z innych państw
członkowskich..
wzajemnego uznawania dyplomów, świadectw i innych dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji, zgodnie z
polskim prawem,
odpowiednich terminów - w szczególności rozumianej jako wyznaczenie na składanie ofert terminów umoŜliwiających
wykonawcom zapoznanie się z przedmiotem zamówienia, przygotowanie i złoŜenie oferty,
przejrzystego i obiektywnego podejścia - w szczególności rozumianej jako obowiązek wyłączania się po stronie
beneficjenta z prowadzenia przetargu przez osoby, w stosunku do których zachodzą przesłanki wskazane w art. 17 ust. 1
ustawy Pzp.
2. dla zamówień przedmiotowo i wartościowo analogicznych, jak zamówienia do których przedmiotowo nie stosuje się ustawy
Prawo Zamówień Publicznych Beneficjent będzie stosował wewnętrzne Zasady udzielania zamówień podprogowych,
zatwierdzone przez Prezesa Klubu Przyrodników. Zasady te zostały zatwierdzone przez Centrum Koordynacji Projektów
Środowiskowych w ramach oceny merytorycznej II stopnia. Klub Przyrodników zobowiązuje się do informowania Centrum
Koordynacji Projektów Środowiskowych o kaŜdej zmianie tych zasad.

OPIS PROCEDURY PRZETARGOWEJ na podstawie art. 70(1) – 70(5) Kodeksu Cywilnego,
do udzielania zamówień przedmiotowo i wartościowo analogicznych, jak zamówienia objęte ustawą Prawo Zamówień
Publicznych,
w ramach projektu
Kontynuacja ochrony ekosystemów mokradłowych w Puszczy Drawskiej
(POIS.05.01.00-00-199/09),
I. PRZEPISY OGÓLNE
1. Niniejsza procedura określa sposób postępowania w procesie udzielania zamówień w projekcie na dostawy, usługi i
roboty budowlane przedmiotowo i wartościowo analogicznych, jak zamówienia objęte ustawą Prawo Zamówień
Publicznych (w szczególności o wartości równej lub przekraczającej 14 000 euro). Zasady udzielania zamówień nie
objętych niniejszą procedurą określają odrębne zasady.
2. Podstawą przeliczenia wartości zamówień jest obowiązujące w chwili ustalania wartości zamówienia Rozporządzenie
Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia
wartości zamówień publicznych.
3. Przez zamówienie rozumie się umowę odpłatną zawartą między Klubem Przyrodników a wykonawcą, których
przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane. Jedno zamówienie moŜe zawierać zarówno usługi jak i
dostawy oraz roboty budowlane, jego rodzaj określa wówczas rodzaj największy wartościowo.
II. SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA
1. Podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od
towarów i usług, ustalone przez zamawiającego z naleŜytą starannością.
2. Zamawiający nie będzie w celu uniknięcia przeprowadzenia przetargu dzielić zamówienia na części lub zaniŜać jego
wartości.
3. JeŜeli zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których kaŜda stanowi przedmiot odrębnego przetargu,
wartością zamówienia jest łączna wartość poszczególnych części zamówienia.

III. PRZEPROWADZENIE PRZETARGU
1. Zamawiający wszczyna postępowanie zamieszczając ogłoszenie o przetargu w Internecie na swojej stronie
internetowej, umieszczając ogłoszenie w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz moŜe zamieścić
ogłoszenie w prasie oraz rozpowszechnić w inny sposób.
2. Ogłoszenie o przetargu w swoim zakresie będzie zgodne z art. 701 §2 K.c. oraz Wytycznymi Ministerstwa Rozwoju
Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO IiŚ, Podrozdział 5 – Zgodność z przepisami prawa
polskiego i wspólnotowego pkt. 4 oraz zawierać informację o dofinansowaniu projektu ze środków UE lub zamiarze
ubiegania się o dofinansowanie.
3. Przeprowadzając przetarg przestrzega się w szczególności przestrzegać poniŜszych zasad:
a) jawności - rozumianej jako zamieszczenie ogłoszenia o przetargu (aukcji) w siedzibie beneficjenta oraz w
Internecie, a jeŜeli jest to uzasadnione rodzajem i wartością zamówienia – równieŜ w prasie;
b) niedyskryminacyjnego opisu przedmiotu zamówienia - w szczególności rozumianej jako:
– zakaz ustalania warunków względem wykonawców nie uzasadnionych celem i okolicznościami
udzielania zamówienia;
– zakaz zawierania w opisie zamówienia postanowień mogących preferować konkretnych wykonawców;
– w przypadku konieczności wskazania konkretnych znaków towarowych, patentów lub pochodzenia,
obligatoryjne dopuszczenie rozwiązań równowaŜnych;
c) równego dostępu dla podmiotów gospodarczych ze wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej - w
szczególności rozumianej jako zakaz stawiania wymagań powodujących dyskryminację względem wykonawców z
innych państw członkowskich. Przykładowo zakazane są wymagania nakładające:
– posiadanie przez wykonawcę doświadczenia w wykonywaniu zamówienia w Polsce,
– posiadanie przez wykonawcę doświadczenia w realizacji zamówień współfinansowanych w ramach
funduszy UE lub funduszy krajowych.
d) wzajemnego uznawania dyplomów, świadectw i innych dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji,
zgodnie z polskim prawem,
e) odpowiednich terminów - w szczególności rozumianej jako wyznaczenie na składanie ofert terminów
umoŜliwiających wykonawcom zapoznanie się z przedmiotem zamówienia, przygotowanie i złoŜenie oferty,
f) przejrzystego i obiektywnego podejścia - w szczególności rozumianej jako obowiązek wyłączania się po stronie
beneficjenta z prowadzenia przetargu przez osoby, w stosunku do których zachodzą następujące przesłanki:
– ubiegają się o udzielenie tego zamówienia;
– pozostają w związku małŜeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub są związane z tytułu
przysposobienia, opieki lub kurateli z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów
zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia;
– przed upływem 3 lat od dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia pozostawały w stosunku
pracy lub zlecenia z wykonawcą lub były członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych
wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia;
– pozostają z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, Ŝe moŜe to budzić uzasadnione
wątpliwości co do bezstronności tych osób;
– zostały prawomocnie skazane za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie
zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.
4. Zamawiający przeprowadza ocenę ofert zgodnie z warunkami określonymi w ogłoszeniu o przetargu.
5. Zamawiający niezwłocznie powiadamia uczestników przetargu o jego wyniku albo o zamknięciu przetargu bez
dokonania wyboru.
IV. ZAWARCIE UMOWY
1. Zamawiający zawiera umowę z wybranym wykonawcą na warunkach określonych w ogłoszeniu o przetargu oraz
zgodnie ze złoŜoną ofertą.
2. W przypadku zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru ze względu na brak ofert w odpowiedzi na publiczne
ogłoszenie, Zamawiający ma prawo zawrzeć umowę z wybranym przez siebie wykonawcą bez ponownego
wszczynania przetargu.
V. ARCHIWIZACJA
1. Zamawiający jest zobowiązany do udokumentowania przeprowadzenia postępowania, w tym przechowywania
ogłoszenia o przetargu oraz kopii wszystkich otrzymanych ofert.

Załącznik nr 2 – Lokalizacje szczegółowe dotyczące zabiegu do wykonania
Obiekt nr 1 – Czarne Torfowisko k. Drawna.

Lokalizację zabiegu wskazuje czerwone zakreślenie na powyŜszej mapie.
Zadanie polega na usunięciu odrośli brzozy, powstałych po zabiegu wycięcia brzozy na powierzchni 10 ha.
Odrośla <1 cm grubości, jeŜeli są usuwane w stanie bezlistnym, mogą pozostać na torfowisku, odrośla usuwane
w ulistnieniu oraz pędy > 1cm muszą być wyniesione poza torfowisko i złoŜone w miejscu uzgodnionym z
nadleśnictwem. Dla zapobieŜenia dalszemu odrastaniu, naleŜy wykonać frezowanie pieńków brzozowych.
Prace naleŜy wykonać nie uszkadzając powierzchni torfowiska.

Obiekt nr 2 - Torfowisko w oddziale 5 i 6 nadleśnictwa Głusko (k. miejscowości Nowa Studnica).

Lokalizację zabiegu wskazuje czerwone zakreślenie na powyŜszej mapie.
Zadanie polega na usunięciu nalotu i podrostu (samosiewów) sosny, z powierzchni torfowiska 10 ha. Naloty i
podrosty sosny mają pokrycie średnio ok. 30%, wysokość przeciętnie do 6 m, średnice do 10 cm. Pozyskana
biomasa musi być ręcznie wyniesiona poza torfowisko i złoŜona w miejscu uzgodnionym z nadleśnictwem. W
przypadku występowania brzozy, dla zapobieŜenia dalszemu odrastaniu, naleŜy wykonać frezowanie pieńków
brzozowych.
Prace naleŜy wykonać nie uszkadzając powierzchni torfowiska.

Obiekt nr 3 – Bagno Wesołych Wariatów

Lokalizację zabiegu wskazuje czerwone zakreślenie na powyŜszej mapie.
Zadanie polega na usunięciu nalotu i podrostu (samosiewów) sosny, z powierzchni torfowiska 2 ha. Naloty i
podrosty sosny mają pokrycie średnio ok. 30% (lecz występują puste przestrzenie, w tym jeziorko dystroficzne),
wysokość przeciętnie do 3 m, średnice do 7 cm. Pozyskana biomasa musi być ręcznie wyniesiona poza
torfowisko i złoŜona w miejscu uzgodnionym z nadleśnictwem. W przypadku występowania brzozy, dla
zapobieŜenia dalszemu odrastaniu, naleŜy wykonać frezowanie pieńków brzozowych.
Prace naleŜy wykonać nie uszkadzając powierzchni torfowiska, która jest bardzo silnie uwodniona. W Aden
sposób nie moŜna naruszyć pła wokół jeziorka dystroficznego..

