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Znak sprawy: ZP-2/2012 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH 

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
do zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego 

na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. „Prawo zamówień publicznych” 

 (Tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) 

 

 

Koszenie ręczne łąk bagiennych z częściowym uprzątnięciem biomasy w basenie  

środkowym Biebrzańskiego Parku Narodowego w ramach projektu 

LIFE08 NAT/PL/000511 „Zabezpieczenie populacji orlika grubodziobego 

Aquila clanga w Polsce: opracowanie Krajowego Planu Ochrony oraz podstawowe 

działania ochronne” 

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 11.06.2012r. 

pod Nr 195720-2012 oraz na tablicy ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego 

i na własnej stronie internetowej: www.biebrza.org.pl  

 

 

Zatwierdził:  

                                                   DYREKTOR 

BIEBRZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO 

Wojciech Dudziuk 
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Rozdział 1. Nazwa oraz adres ZAMAWIAJĄCEGO 

Biebrzański Park Narodowy 

Osowiec-Twierdza 8 

19-110 Goniądz 

NIP:546-13-90-705, REGON: 200667985 

http:// www.biebrza.org.pl 

 

Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia 

Postępowanie prowadzone jest  w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z  ustawą z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm./ o wartości nie 

przekraczającej  wyrażonej w złotych równowartości kwot określonych  w przepisach wydanych na podstawie 

art.11 ust. 8 ustawy dla robót budowlanych.  

 

Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia  

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na wykoszeniu ręcznym łąk bagiennych 

z częściowym uprzątnięciem biomasy w basenie  środkowym Biebrzańskiego Parku Narodowego. Poprzez 

koszenie ręczne Zamawiający rozumie koszenie przy pomocy kosy ręcznej bez napędu bądź kosy/wykaszarki 

spalinowej /elektrycznej/akumulatorowej przez operatora danego narzędzia/urządzenia.  

Skoszoną biomasę należy częściowo uprzątnąć tzn. przesuszoną biomasę należy zgrabić w stogi lub kopy. Na 

1 ha koszonej powierzchni może znajdować się 4-8 stogów/kop. Grabienie biomasy w stogi lub kopy powinno 

odbywać się około 3 dni po skoszeniu, ale nie później niż 2 tygodnie po pokosie. Dopuszczalne jest zbieranie 

biomasy później niż 2 tygodnie po pokosie, ale jedynie w przypadku niesprzyjających warunków 

atmosferycznych (deszcze). Na wykaszanych powierzchniach należy pozostawić pojedyncze wyższe drzewa 

lub kępy zakrzaczeń, jednak nie mogą one przekraczać około 5% całości pojedynczego kompleksu w danej 

części. Kosić należy na wysokości około 5-15 cm ponad powierzchnią gruntu, natomiast w przypadku 

kępiastych zbiorowisk roślinności należy kosić 5-15 cm ponad kępami. W terminie od dnia podpisania umowy 

do 15 lipca należy kosić wyłącznie kosami ręcznymi bez napędu, natomiast w terminie od 16 lipca do 31 

sierpnia dopuszczalne jest koszenie kosą/wykaszarką spalinową/elektryczną/akumulatorową. Niektóre 

kompleksy należy wyjątkowo kosić w innych terminach (załącznik nr 7 do SIWZ). Wyżej wskazane zalecenia 

względem terminów koszenia wynikają z fenologii lęgów ptaków, a koszenie wykaszarkami we wcześniejszym 

terminie niepokoiłoby ptaki w ich ostojach.  

Koszenie ręczne wykonane zostanie w ramach projektu LIFE08 NAT/PL/000511 „Zabezpieczenie populacji 

orlika grubodziobego Aquila clanga w Polsce: opracowanie Krajowego Planu Ochrony oraz podstawowe 

działania ochronne”, którego Biebrzański Park Narodowy jest partnerem.  

Zamówienie podzielone jest na 10 części, z uwagi na znaczny zakres prac i optymalny dla tego rodzaju 

zabiegów ochronnych krótki termin koszenia. Załącznik nr 7 stanowi tabela podziału zamówienia na części, 

gdzie w obrębie każdej z części podano podział na kompleksy, lokalizację (Obwód Ochronny) i powierzchnię 
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(ha) do wykoszenia oraz wskazano terminy, w których w danym kompleksie należy usługę wykonać. 

Załączniki 8.1-8.10 stanowią mapy z zaznaczoną schematycznie lokalizacją poszczególnych kompleksów do 

celu przeprowadzenia przez Wykonawcę wizji lokalnej. Lokalizacje przedstawiono na mapach  schematycznie 

z uwagi na dużą różnorodność wskazanych obszarów – możliwość występowania zakrzaczeń czy typowych 

trzcinowisk. W przypadku kiedy w danym kompleksie obecne będą zakrzaczenia powyżej 1 metra wysokości 

i stanowiły one będą znaczną powierzchnię kompleksu Wykonawca, za zgodą Zamawiającego, wykosi obszar 

przylegający. Istotne jest aby powierzchnia (ha) do wykoszenia w danej części, wskazana w tabeli, była 

tożsama z łączną powierzchnią wykoszoną przez Wykonawcę. 

  

Rozdział 4. Zamówienie realizowane będzie pod kodami Wspólnego Słownika Zamówień  

7700000-0 Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie  

 

Rozdział 5. Informację o przewidywanych zamówieniach uzupełniających 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia  zamówień uzupełniających. 

Rozdział 6. Składanie ofert częściowych 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, oddzielnie na każdą z dziesięciu części lub na kilka 

wybranych części. 

Rozdział 7. Składanie ofert wariantowych  

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.  

 

Rozdział 8. Termin wykonania zamówienia 

Terminy wykonania zamówienia ustala się do dnia 31.08.2012 r. 

Rozdział 9. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania 

tych warunków 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w 

postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj.: 

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia, złożonego przez Wykonawcę zgodnie z 

treścią załącznika nr 2 do SIWZ. 

 

2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 
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Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia, złożonego przez Wykonawcę zgodnie z 

treścią załącznika nr 2 do SIWZ. 

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania 

zamówienia: 

Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia, złożonego przez Wykonawcę zgodnie z 

treścią załącznika nr 2 do SIWZ. 

4) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia t.j. :   

Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia, złożonego przez Wykonawcę zgodnie z 

treścią załącznika nr 2 do SIWZ. 

5) sytuacji ekonomicznej i finansowej t.j. :   
Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia, złożonego przez Wykonawcę zgodnie z 

treścią załącznika nr 2 do SIWZ. 

 

2.  Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z powodu niespełniania 

warunków, o których mowa w art.24 ust.1i ust.1a  ustawy.  

3. Sposób dokonywania oceny i spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców: ocena spełniania ww. 

warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia-nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w 

dokumentach wyszczególnionych w rozdziale 10 niniejszej SIWZ. 

Rozdział 10. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 

1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w rozdziale 9 

SIWZ do oferty należy załączyć oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, według wzoru – 

Załącznik nr 2. 

2. W przypadku oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie 

zamówienia publicznego oświadczenie, o którym mowa w rozdziale 10 pkt. 1 mogą złożyć wszyscy 

wykonawcy wspólnie. 

3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 

wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust.1a ustawy Prawo zamówień 

publicznych należy złożyć oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wg wzoru – Załącznik nr 3; 

4. W przypadku oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie 
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zamówienia publicznego oświadczenie, o którym mowa w rozdziale 10 pkt. 3 każdy wykonawca 

składa oświadczenie oddzielnie.  

Rozdział 11. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń i dokumentów a także wskazanie osób uprawnionych do 

porozumiewania się z Wykonawcami. 

1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje strony postępowania mogą przekazywać 

pisemnie na adres: Biebrzański Par Narodowy 19-110 Goniądz Osowiec Twierdza 8. Zamawiający 

dopuszcza możliwość złożenia w/w dokumentów faksem – nr faksu : 85 7383021  

2. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje przekazane za pomocą faksu wymagają 

na żądanie każdej ze stron niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania. W sytuacji , gdy 

wezwana strona nie potwierdzi ich otrzymania , to dla potrzeb ustalenia obowiązujących terminów 

będzie brana pod uwagę data uwidoczniona na wydruku z faksu. 

3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji. Zamawiający 

udzieli niezwłocznie wyjaśnień, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania 

ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia w którym upływa połowa wyznaczonego 

terminu składania ofert. 

4. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia 

wątpliwości dotyczących Specyfikacji. 

5. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się w godz. 8.00−15.00 od poniedziałku 

do piątku z Wykonawcami jest: 

a) w kwestiach proceduralnych –  Tomasz Powałko, tel. 85 7383032, 85 7380620 w.288;  

b) w kwestiach merytorycznych – Agata Choynowska,  tel. 85 7383017, 857380620 w.232; 

kom. 608 027 485. 

Rozdział 12. Wymagania dotyczące wadium   

Wykonawca przed upływem terminu składania ofert zobowiązany jest wnieść  wadium. Wysokość wadium 

dla każdej z 10-ciu części podano w załączniku nr 7 do SIWZ (Tabela podziału zamówienia na części). 

Wadium wnosi się w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.  

Wadium w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy nr 37 1130 1059 0017 3397 2620 0005  z 

dopiskiem na przelewie „ Wadium w postępowaniu na usługę pn. „Koszenie ręczne łąk bagiennych z 

częściowym uprzątnięciem biomasy w basenie  środkowym Biebrzańskiego Parku Narodowego w ramach 
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projektu LIFE08 NAT/PL/000511 Zabezpieczenie populacji orlika grubodziobego Aquila clanga 

w Polsce: opracowanie Krajowego Planu Ochrony oraz podstawowe działania ochronne” 

Natomiast dokumenty potwierdzające wniesienie wadium w innej formie niż pieniężna (oryginał dokumentu) 

należy dołączyć do oferty w oddzielnej kopercie z dopiskiem „Wadium w postępowaniu na usługę pn. jak 

wyżej, natomiast kopię zamieścić w ofercie.  

Rozdział 13. Termin związania z ofertą 

Okres związania z ofertą wynosi 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert. 

Rozdział 14. Opis sposobu przygotowania oferty 

1. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których 

mowa w treści niniejszej specyfikacji. 

2. Oferta powinna być sporządzona zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia. 

3. Do oferty muszą być załączone wszystkie wymagane dokumenty zgodnie z zaleceniami oraz 

przedstawionymi przez Zamawiającego załącznikami, wg następującej kolejności: 

1. Formularz ofertowy – zał. Nr 1 

2. Oświadczenia – zał. Nr 2 i 3 

3. Wykaz podwykonawców – zał. Nr, 4 (jeżeli dotyczy) 

4. Projekt umowy – zał. Nr 5 (parafowany na wszystkich stronach) 

4. Oferta powinna być napisana w języku polskim, pismem maszynowym lub odręcznie 

atramentem niezmywalnym oraz podpisana przez osobę (osoby) upoważnione do 

reprezentowania Wykonawcy zgodnie z dokumentem potwierdzającym posiadanie uprawnień 

do występowania w obrocie prawnym. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez 

upoważnionego przedstawiciela wykonawcy, należy dołączyć właściwe umocowanie prawne w 

oryginale lub uwierzytelnioną notarialnie kserokopię pełnomocnictwa. 

5. Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami należy umieścić w nieprzezroczystej, zapieczętowanej 

kopercie, opatrzonej danymi Wykonawcy oraz napisem: 

Oferta wykonania usługi polegającej na Koszeniu ręcznym łąk bagiennych z częściowym 

uprzątnięciem biomasy w basenie  środkowym Biebrzańskiego Parku Narodowego w 

ramach projektu LIFE08 NAT/PL/000511 „Zabezpieczenie populacji orlika grubodziobego 

Aquila clanga w Polsce: opracowanie Krajowego Planu Ochrony oraz podstawowe 

działania ochronne” 

nie otwierać przed dniem 20.06.2012 przed godz. 1100. 

6. Zaleca się, by każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty była podpisana lub parafowana przez 

Wykonawcę, a wszystkie strony oferty trwale ze sobą połączone. 
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7. Załączniki winny być dołączone do oferty w oryginale lub poświadczonej za zgodność z oryginałem 

kserokopii, za wyjątkiem oświadczenia ( Zał. Nr 1, 2, 3, 4 do SIWZ), które winno być dołączone w 

oryginale. 

8. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane, datowane własnoręcznie 

przez osobę podpisującą ofertę.  

9. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem 

terminu składania ofert. 

Rozdział 15. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. w Biebrzańskim Parku Narodowym  w  

Osowcu-Twierdzy 8, 19-110 Goniądz na I piętrze w sekretariacie w pokoju nr 14 , nie później niż 

do dnia 20.06.2012 r. do godziny 10.00. 

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.06.2011 o godzinie 11.00 na II piętrze w pokoju nr 38 (sala  

narad) - w siedzibie Zamawiającego. 

3. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostaną 

zwrócone niezwłocznie bez otwierania.  
 

Rozdział 16. Opis sposobu obliczania ceny oferty 

1. Cena oferty winna być wyrażona w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku i 

obejmować wszystkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia w tym podatek VAT. 

2. Cena może być tylko jedna i nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą). 

 

Rozdział 17. Opis kryterium, którym zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z 

podaniem znaczenia tego kryterium i sposobu oceny ofert 

Kryterium: najniższa cena – oferowana cena brutto  - 100% 

Zamawiający będzie oceniał oferty w skali od 0 do 100 punktów według następującego schematu: 

 
NAJNIŻSZA CENA, której znaczenie (wagę) określa się jako 100% (maksymalna ilość 100 pkt) 

Maksymalną ilość punktów otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę, pozostali 

Wykonawcy otrzymają ilość punktów obliczonych matematycznie wg wzoru: 

 

 Najniższa cena oferty brutto  

Ilość punktów za cenę [C] =  x 100 pkt 

 Cena badanej oferty brutto  
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Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie odpowiadać wszystkim 

wymaganiom określonym w ustawie PZP oraz w niniejszym SIWZ i otrzyma największą ilość 

punktów. 

Rozdział 18. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w 

celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

1. Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza 

o miejscu i terminie podpisania umowy. 

2. Po wyborze oferty Wykonawca przedstawi Zamawiającemu  wykaz osób które będą uczestniczyć przy 

realizacji zamówienia publicznego - Załącznik nr 6 do SIWZ. 

3. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ 

oraz danych zawartych w ofercie.  

4. Postanowienia umowy zawarto we wzorze umowy, którą stanowi załącznik nr 5. 

5. Umowę może podpisać w imieniu Wykonawcy osoba upoważniona do reprezentowania 

Wykonawcy zgodnie z wpisem do właściwego rejestru lub pełnomocnik, który przedstawi 

pełnomocnictwo do dokonania tej czynności od osoby wymienionej w ww. dokumencie w 

oryginale lub uwierzytelnioną  notarialnie kserokopię pełnomocnictwa. 

6. W przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia, Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia 

publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 

 

Rozdział 19. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

 Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

 

Rozdział 20. Podwykonawcy 

Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom w tym celu dołączy do 

oferty wykaz części zamówienia powierzonej podwykonawcom -  Załącznik nr 4  

 

Rozdział 21. Pouczenie o środkach odwoławczych przysługujących wykonawcom w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia 

Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu danego 

zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego 

przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługuje na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy z 
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dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ) 

odwołanie wyłącznie wobec czynności: 

a) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,  

b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia 

c) odrzucenia oferty odwołującego,  

na zasadach określonych w dziale VI tej ustawy. 

 

Rozdział 22. Załączniki: 

1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1  

2. Wzór „Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków z art. 22 ust. 1” – załącznik nr 2 

3. Wzór „Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia art. 24” – załącznik nr 3 

4. Wzór „Wykaz podwykonawców” – załącznik nr 4 

5. Wzór umowy – załącznik nr 5 

6. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji przedmiotu umowy – załącznik 6 

7. Tabela podziału zamówienia na części – załącznik nr 7 

8. Mapa z lokalizacją miejsca usługi – załączniki nr 8.1 – 8.10 

 

 

 

 Zatwierdził:  

  

                                               DYREKTOR 

BIEBRZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO 

Wojciech Dudziuk 

 

        

                                                                      

 


