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Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych, zwanej dalej PZP, (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759) 

 

 

 

Usunięcie gatunków roślin inwazyjnych w ekosystemach leśnych i nieleśnych w 4-ch 

obwodach ochronnych :Osowiec, Brzeziny, Trzyrzeczki, Grzędy 

 Biebrzańskiego Parku Narodowego 

 

 

 

Szacunkowa wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach 

wydanych na podstawie art. 11 ust.8 PZP 
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I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJ ĄCEGO 

 
Biebrzański Park Narodowy  

 Osowiec Twierdza 8 

19-110 Goniądz 

tel. (85) 738-06-20, 

fax.(85) 738-30-21 

e-mail: sekretariat@biebrza.org.pl 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest SIWZ: www.biebrza.org.pl 

 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004. Prawo zamówień 

publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759)zwanej dalej Pzp. 

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na usunięciu gatunków roślin 

inwazyjnych w ekosystemach leśnych i nieleśnych w 4-ch obwodach ochronnych :  

Osowiec, Brzeziny, Trzyrzeczki, Grzędy Biebrzańskiego Parku Narodowego. 

W ramach zamówienia przewiduje się prace w ekosystemach leśnych i nieleśnych w 4-ch 

obwodach ochronnych: Osowiec, Brzeziny, Trzyrzeczki, Grzędy Biebrzańskiego Parku 

Narodowego polegające na usunięciu obcych, inwazyjnych gatunków roślin, takich jak: 

czeremcha amerykańska, klon jesionolistny, robinia pseudoakacja, dereń rozłogowy, karagana 

syberyjska, śnieguliczka biała, słonecznik bulwiasty, łubin trwały. Rośliny te są rozproszone 

na dużej powierzchni. Zasięg planowanych prac:  

1) .O.O. Osowiec: 

• usuwanie czeremchy amerykańskiej z powierzchni około 150 ha, wydzielenia:  

309a,b,c,d,f,g, 310a,b,c, 311a,b,c, 316a,b,d, 317ab,c,d,f,g,h,i,j,k,l,m, 

318a,b,d,c,f,g,h,i,j,k,l,m,n,o,p,r,s;  319a,b,c,d,f,g,h,i,j,k; 323a,b,d,c,f,g,h,i,j,k,l;   

Ścięcie ręczne (siekiera, sekator, tasak karczownik) lub mechaniczne (piła spalinowa) 

odrostów roślin oraz wyrywanie siewek. Pozostawienie gałęzi złożonych w kilku 

miejscach do naturalnego rozkładu. Miejsca do złożenia gałęzi zostaną wyznaczone 

przez leśniczego po wyłonieniu Wykonawcy 



• usuwanie śnieguliczki białej z powierzchni 0,05 ha, wydzielenia: 558/2. Wycięcie 

odrostów oraz wykopanie części podziemnych krzewów (głębokość wykopów 1 do 2 

m). Przesianie gleby, wybranie i kłączy, oczyszczona ziemię wykorzystać do zasypania 

dołów.  Zabranie z powierzchni wykopanych części krzewów i ich utylizacja, np. 

poprzez rozdrobnienie.  

• usuwanie klonu jesionolistnego z powierzchni 34 ha, wydzielenia: 318 g,h,k,m,n,o,p,r; 

oraz 319 d,g,i,k. Ścięcie ręczne lub mechaniczne odrostów roślin. Pozostawienie gałęzi 

złożonych w kilku miejscach do naturalnego rozkładu. Miejsca do złożenia gałęzi 

zostaną wyznaczone przez leśniczego po wyłonieniu Wykonawcy.  

• usuwanie derenia rozłogowego na powierzchni 2,5 ha, działka nr 327 b. Ręczne 

wyrywanie siewek i odrostów derenia. Zebrana biomasa musi zostać usunięta i 

zutylizowana, np. poprzez złożenie wyrwanych siewek, odrostów i kłączy na folii 

polietylenowej do obumarcia roślin i ich późniejsze spalanie. Mechaniczne wykoszenie 

(kosiarka rotacyjna lub bijakowa) powierzchni 2,5 ha wraz ze zbiorem suchej biomasy i 

jej wywozem. Koszenie należy wykonać po wyrwaniu siewek i odrostów.  

• usuwanie robinii i karagany  z powierzchni 1,2 ha, oddział 331a. Ręczne (siekiera, 

sekator, tasak karczownik) wycinanie odrostów ich zbiór (np. worek foliowy) i 

utylizacja (np. przy pomocy rębaka/rozdrabniacza).  

2).O.O. Brzeziny 

• usuwanie śnieguliczki białej z powierzchni 0,01 ha, wydzielenia: 466a, 136. 

Wycięcie odrostów oraz wykopanie części podziemnych krzewów (głębokość 

wykopów 1 do 2 m). Przesianie gleby, wybranie korzeni i kłączy. Oczyszczoną ziemię 

wykorzystać do zasypania dołów. Zabranie z powierzchni wykopanych części 

krzewów i ich utylizacja, np. poprzez rozdrobnienie.  

• usuwanie słonecznika bulwiastego z powierzchni 0,05 ha wydzielenie 466a. Ręczne 

(łopata, szpadel) wykopanie (głębokość wykopów do 1 m) bulw słonecznika. 

Wykopaną i oczyszczoną z bulw ziemię wykorzystać do zasypania dołów. Złożenie 

części nadziemnych i bulw na folii polietylenowej do obumarcia roślin. Zabranie 

wysuszonych części roślin z powierzchni, utylizacja (np. wykorzystanie jako pokarm 

dla zwierząt).  

 

3).O.O. Trzyrzeczki 

• usuwanie słonecznika bulwiastego z powierzchni 0,15 ha wydzielenie 20 a,b. Ręczne 

(łopata, szpadel) wykopanie (głębokość wykopów do 1 m) bulw słonecznika. 

Wykopaną i oczyszczoną z bulw ziemię wykorzystać do zasypania dołów. Złożenie 



części nadziemnych i bulw na folii polietylenowej do obumarcia roślin. Zabranie 

wysuszonych części roślin z powierzchni, utylizacja (np. wykorzystanie jako pokarm 

dla zwierząt).  

4).O.O. Grzędy: 

• usuwanie łubinu trwałego. Wyrywanie (cała roślina wraz z systemem korzeniowym)  

lub wykopywanie roślin na powierzchni 2 ha wzdłuż drogi. Pozostawienie 

wykopanych/zerwanych roślin do naturalnego rozkładu. Prace należy prowadzić w 

okresie kwitnienia lub bezpośrednio przed nim. 

• usuwanie słonecznika bulwiastego z powierzchni 0,01 ha wydzielenie 167h. Ręczne 

(łopata, szpadel) wykopanie (głębokość wykopów do 1 m) bulw słonecznika. 

Wykopaną i oczyszczoną z bulw ziemię wykorzystać do zasypania dołów. Złożenie 

części nadziemnych i bulw na folii polietylenowej do obumarcia roślin. Zabranie 

wysuszonych części roślin z powierzchni, utylizacja (np. wykorzystanie jako pokarm 

dla zwierząt). 

Mapy z lokalizacją miejsca usługi zawierają załączniki nr: 6.1,6.2,6.3,6.4. 

 

IV. ZAMÓWIENIE REALIZOWANE B ĘDZIE POD KODAMI WSPÓLNEGO 

SŁOWNIKA ZAMOWIE Ń  

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

 

V. ZAMAWIAJ ĄCY NIE PRZEWIDUJE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

UZUPEŁNIAJ ĄCEGO. 

 

VI. ZAMAWIAJ ĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZ ĘŚCIOWYCH, 

ODDZIELNIE NA KA ŻDĄ Z 4-CH CZĘŚCI LUB NA KILKA WYBRANYCH 

CZĘŚCI. 

 

VII. ZAMAWIAJ ĄCY NIE DOPUSZCZA SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH 

 

VIII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA USTALA SI Ę DO DNIA: 

 1 WRZEŚNIA 2011r. ( O.O Osowiec, O.O. Brzeziny, O.O. Trzyrzeczki, O.O. Grzędy-

usunięcie słonecznika bulwiastego ) oraz 5 CZERWCA 2011r.( O.O. Grzędy-usunięcie 

łubianu trwałego). 

 



IX. WARUNKI UDZIAŁU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOB U 

DOKONYWANIA OCENY SPELNIENIA 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.: 

a) posiadają  uprawnienia do wykonywania  określonej działalności lub czynności, 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

 b) posiadają wiedzę i doświadczenie; 

 c)dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do                     

wykonania zamówienia; 

d)znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

przedmiotu zamówienia; 

 

2.W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w 

postępowaniu dotyczącym braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego w okolicznościach, których mowa w art.24 ust.1 ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 

 

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

spełnienia w/w warunków dokonana zgodnie z formułą „spełnia-nie spełnia”, w oparciu o 

informacje zawarte w dokumentach wyszczególnionych w rozdziale IX niniejszej SIWZ. 

 

X. WYKAZ O ŚWIADCZE Ń LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW 

UDZIAŁU W POSTEPOWNIU 

 

1. W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w 

rozdziale IX SIWZ do oferty należy załączyć oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu 

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 IX 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 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 

zamówienia publicznego oświadczenie, o którym mowa w rozdziale IX pkt. 2 każdy 

wykonawca składa oświadczenie oddzielnie.  

 

XI. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SI Ę ZAMAWIAJ ĄCEGO  

Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA O ŚWIADCZE Ń LUB 

DOKUMENTÓW, DOKUMENTÓW TAK ŻE WSKAZANIE OSÓB 

UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SI Ę Z WYKONAWCAMI 

1. W przedmiotowym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują: 

a.  pisemnie - na adres:  Biebrzański Park Narodowy, Osowiec-Twierdza 8, 19-110 

Goniądz, woj. podlaskie  

b.  faksem - na nr: (0-85) 738 30 21 

 
2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia 

oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt 

ich otrzymania. 

3. Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami w godz. 

8:00–15:00 od poniedziałku do piątku są:  

• Urszula Biereżnoj – tel.  (85) 738 30 50 

 

4. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawcy mogą zwracać się do Zamawiającego 

o wyjaśnienie treści SIWZ. Prośba o wyjaśnienie powinna wpłynąć do Zamawiającego nie 

później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania 

ofert.  

5. Zamawiający nie przewiduje zwoływania zebrania. 

 
XII. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WADIUM   
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium  



 

XIII. TERMIN ZWI ĄZANIA Z OFERT Ą 
Okres związania z ofertą wynosi 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert. 

 

XIV. 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 – załącznik nr 1 

2. Oświadczenia – załącznik nr 2 i 3 

3. Wykaz podwykonawców – załącznik nr 4 (jeżeli dotyczy) 

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 USUNIĘCIU GATUNKÓW 
ROSLIN INWAZYJNYCH W EKOSYSTEMACH LESNYCH I NIELESNYCH W 4-CH 
OBWODACH OCHRONNYCH: OSOWIEC, BRZEZINY, TRZYRZECZKI, GRZĘDY 

BIEBRZANSKIEGO PARKU NARODOWEGO. 

Nie otwierać przed dniem16.05.2011 przed godz.9.00 

 

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

parafowana przez Wykonawcę, a wszystkie strony oferty trwale ze sobą połączone. 



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. 

XV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego  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 16.05.2011r do godziny 8.00. 

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.05.2011 o godzinie 9.00 na II piętrze w pokoju nr 38  w 

siedzibie Zamawiającego. 

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

zwrócone niezwłocznie bez otwierania. Oferty nadesłane pocztą będą przyjęte do 

publicznego badania ofert pod warunkiem dostarczenia ich przez pocztę w terminie 

określonym w pkt. 1. Oferty, które zostaną dostarczone do Zamawiającego w stanie 

uszkodzonym, wskazującym na możliwość dokonania podmiany zawartości nie będą 

dopuszczone do postępowania przetargowego i zostaną zwrócone wykonawcy bez 

rozpatrzenia. 

 

 

 

 
XVI. 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). 

 
XVII. OPIS KRYTERIUM, KTÓRYM ZAMAWIAJ ĄCY 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  

 

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie odpowiadać wszystkim 

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

ilość punktów. 

 

XVIII. INFORMACJE O FORMALNO ŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTA Ć 

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. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej 

SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.  

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

4. 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. 

5. 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. 

 
XIX WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ZABEZPIECZENIA NALE ŻYTEGO 

WYKONANIA UMOWY 

 Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 



 
XX. PODWYKONAWCY 

Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom w tym celu dołączy 

do oferty wykaz części zamówienia powierzonej podwykonawcom -  Załącznik nr 4  

 
XXI. POUCZENIE O ŚRODKACH ODWOŁAWCZYCH PRZYSŁUGUJ ĄCYCH 

WYKONAWCOM W TOKU POST ĘPOWANIA 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 dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tj. 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. 

 

XXII. ZAŁ ĄCZNIKI  
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. Mapa z lokalizacją miejsca usługi – załącznik nr 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 

 
 

Sporządził :          

 

 

          Zatwierdził: 

   

                                                                                      
………………………………………… 

                           Podpis Kierownika Zamawiającego                               

 

 

 


