Osowiec Twierdza, dnia 19.07.2011r.

nr sprawy ZP-13/11

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości
zamówienia poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U z 2010 r. nr 113 poz. 759 z póz. zm. ).
p.n.

Wykonanie prac polegających na wycięciu drzew i krzewów oraz
koszeniu w ekosystemach nieleśnych Biebrzańskiego Parku
Narodowego

ZATWIERDZAM:
..………………………..
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I. Nazwa oraz adres zamawiającego.
Biebrzański Park Narodowy z siedziba w Osowcu Twierdzy 8,19-110 Goniądz
Tel.(85) 738-06-20, fax.(85) 738-30-21
e-mail: sekretariat@biebrza.org.pl
NIP:719-10-01-869, REGON:001393349-00020
Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest SIWZ: www.biebrza.org.pl

II. Tryb udzielenia zamówienia.

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia
przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14.000 euro a mniejszej, niż kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, w oparciu o przepisy ustawy z dnia
29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759, z późn.
zm.) oraz Kodeksu Cywilnego.
III. Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na Wykonaniu prac polegających
na wycięciu drzew i krzewów oraz koszeniu w ekosystemach nieleśnych Biebrzańskiego
Parku Narodowego
1.

Wycięcie drzew i krzewów

Zamawiający poprzez wycięcie drzew i krzewów rozumie częściowe wycięcie (ok. 50% obsady
na danej powierzchni prac) drzew i krzewów i złożenie wyciętego materiału w stosy na
powierzchni prac lub w ich pobliżu. Materiał drzewny pozostawiony zostanie do naturalnego
rozkładu.
Wykaz powierzchni przeznaczonych do wycięcia drzew i krzewów:
L.p.
1
2
3
4
5
6
7

Oznaczenie pow.
O.1
O.2
O.3
O.4
O.5
O.6
O.7
Łącznie

Zakres prac (ha)
3,95
6,76
2,62
18,87
4,43
7,80
3,57
48

Szczegółowa lokalizacja prac jest określona w Załączniku nr 6 do SIWZ

2

2.

Koszenie

Zamawiający przez koszenie rozumie jednokrotne mechaniczne wykoszenie powierzchni np.
przy użyciu ciągnika z kosiarką rotacyjną, listwową lub podobnym sprzętem. Wymagana
wysokość koszenia 5 – 15 cm, w miejscach występowania kęp koszenie powinno odbywać się
nad nimi, tak aby ich nie uszkodzić. Zabrania się koszenia okrężnego od zewnątrz do środka
koszonej powierzchni. Pozyskaną biomasę należy zebrać i wywieźć do miejsc wskazanych przez
leśniczego danego Obwodu Ochronnego.
Wykaz powierzchni przeznaczonych do koszenia:
L.p.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Oznaczenie pow.
K.1
K.2
K.3
K.4
K.5
K.6
K.7
K.8
K.9
K.10
K.11
K.12
K.13
K.14
Łącznie

Zakres prac (ha)
3,54
0,53
3,09
33,04
5,12
2,89
2,64
1,41
71,74
16,38
21,72
1,10
1,79
29,01
194

Szczegółowa lokalizacja prac jest określona w Załączniku nr 6 do SIWZ

CPV- 77000000-0 –Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne, pszczelarskie.
IV. Zamówienia uzupełniające.
Nie przewiduje się zamówień uzupełniających.
V. Termin wykonania zamówienia.
Termin wykonania całości zamówienia ustala się do dnia 10.09.2011r.
1. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia zwaną dalej SIWZ można uzyskać w Sekretariacie
BPN bezpłatnie lub pobrać ze strony internetowej: www.biebrza.org.pl
VI. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych
warunków
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą brać udział wykonawcy spełniający wymogi art. 22
ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych tj.:
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1.1.Posiadają uprawnienie do wykonywania określonej działalności obejmującej przedmiot zamówienia.
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania uprawnień jeżeli złoży
oświadczenie o spełnieniu warunku w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
W przypadku składania oferty wspólnej w/w oświadczenie składają wszyscy Wykonawcy wspólnie.
1.2 Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia, jeżeli
złoży oświadczenie o spełnieniu warunku w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
W przypadku składania oferty wspólnej w/w oświadczenie składają wszyscy Wykonawcy wspólnie.

1.3 Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący dysponowania potencjałem technicznym
oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia jeżeli złoży oświadczenie o spełnieniu warunku w
postępowaniu o udzielenie zamówienia.
W przypadku składania oferty wspólnej w/w oświadczenie składają wszyscy Wykonawcy wspólnie.
1.4 Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej, jeżeli
złoży oświadczenie o spełnieniu warunku w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
W przypadku składania oferty wspólnej w/w oświadczenie składają wszyscy Wykonawcy wspólnie.
2. Nie przewiduję się składanie ofert częściowych oraz oferty wariantowych.
VII. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia
spełnienia warunków udziału w postępowaniu
Na potwierdzenie spełnienia wymaganych przez Zamawiającego warunków, wykonawca zobowiązany
jest załączyć do oferty następujące dokumenty:
1. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu o których
mowa w art. 22 ust.1 ustawy Zamawiający żąda przedłożenia następujących dokumentów i
oświadczeń:
1.1 Oświadczenie Wykonawcy, że spełnia wymogi określone w art. 22 ust. 1 – załącznik nr 2 do SIWZ.
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie
zamówienia o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Zamawiający żąda przedłożenia następujących
dokumentów i oświadczeń:
2.1 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia
o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy - załącznik nr 3.
2.2 Aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych
oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.
W przypadku oferty wspólnej każdy z Wykonawców składa w/w dokument samodzielnie.
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3. Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
przedkłada:
3.1 Dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające
odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
Wyżej wymienione dokumenty musza być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert.
W przypadku oferty wspólnej dokumenty wymienione w pkt.3.1 składa każdy Wykonawca samodzielnie.
VIII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń lub dokumentów a także wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się z wykonawcami.
1.Postępowanie prowadzone jest w formie pisemnej.
2.Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekażą oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
faksem każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
3. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający
domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu podany przez Wykonawcę zostało mu
doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się z treścią pisma.
4. Osobami uprawnionymi ze strony Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami w sprawach
formalnych są:
a) w zakresie procedury zamówienia:
Tomasz Powałko
Magdalena Chudek

tel.: 085 738 30 32 lub 085 738 30 00 wew. 288
tel.: 085 738 30 38 lub 085 738 30 00 wew. 250

5.Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić niezwłocznie wyjaśnień, jednak nie później niż na 2
dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia wpłynie do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym
upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Natomiast, jeżeli wniosek o wyjaśnienie SIWZ
wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa wyżej lub dotyczy udzielonych
wyjaśnień zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrzenia.
6.W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu do składania ofert, zmienić
treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
7.W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert.
8.Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe, z
uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek i inne omyłki polegające na
niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w
treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
Informacje dotyczące kwoty, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
odczytywane bezpośrednio przed otwarciem ofert oraz informacje podane podczas otwarcia ofert
przekazuje się niezwłocznie wykonawcom, którzy
nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.
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IX. Wymagania dotyczące wadium.
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
X. Termin związania ofertą.
Oferent będzie związany ofertą przez okres 30 dni.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
XI. Opis sposobu przygotowania ofert.
1.Ofertę należy sporządzić z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności, w języku polskim.
2.Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
3. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na jedną lub więcej części zamówienia.
4. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
5.Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane. Strony te powinny być parafowane
przez osobę (lub osoby jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osób)
podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy
lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa.
6.Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez
siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez Zamawiającego) muszą
być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę.
7.Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub
poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii, za wyjątkiem pełnomocnictwa, które
należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
Oświadczenia sporządzane na podstawie wzorów stanowiących załączniki do SIWZ powinny być złożone
w oryginale.
8. Oferty wspólne
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego.
W takim przypadku oferta musi spełniać następujące wymagania:
8.1 Wykonawcy ubiegający się wspólnie o zamówienie publiczne ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
8.2 Przed podpisaniem umowy ( w przypadku wyboru oferty) Wykonawcy składający ofertę wspólną
będą mieli obowiązek dostarczyć Zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę.
XII. Oferta musi zawierać
1.Wypełniony, podpisany „Formularz ofertowy” wg wzoru z Załącznika nr 1 do SIWZ, odnosząc się do
zapisów SIWZ.
2.Dokumenty potwierdzające spełnienie przez Wykonawcę wymagań określonych przez Zamawiającego
w pkt. VII niniejszej SIWZ.
3.Stosowne Pełnomocnictwo(a) – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika
bezpośrednio z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej;
4.W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument
ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy sprawie niniejszego zamówienia publicznego;
5.Oświadczenie o podwykonawstwie według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ,
jeżeli Wykonawca powierzy wykonanie całości lub części zamówienia podwykonawcom;
6. Zaakceptowany wzór umowy. - Załącznik nr 5
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XIII. Termin i miejsce składania ofert.
1. Termin składania: oferty należy składać do dnia 01.08.2011. do godz. 9:00
2. Oferty należy złożyć w sekretariacie Biebrzańskiego Parku Narodowego w Osowcu Twierdza 8 w
kopertach zamkniętych z napisem: „Oferta na wykonanie prac polegających na wycięciu drzew i
krzewów ora koszeniu w ekosystemach nieleśnych Biebrzańskiego Parku Narodowego”, NIE
OTWIERAĆ PRZED 01.08.2011.”przed godz. 09:15
3. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania.

XIV. Termin i miejsce otwarcia ofert.
1. Zamawiający otworzy oferty w swojej siedzibie, w dniu 01.08.2011r. o godz. 09:15 w sali nr 38
2. Otwarcie ofert jest jawne.
3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
4. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy i adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące
ceny, terminu wykonania zamówienia i okresu gwarancji zawarte w ofertach.
5. Informacje, o których mowa w punkcie 3 i 4 Zamawiający niezwłocznie przekaże oferentom, którzy nie
byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.
XV. Opis sposobu obliczenia ceny.
Za cenę oferty przyjmuje się łączną wartość oferty brutto (z podatkiem VAT)
1.Wykonawca pokryje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
2. Podana cena oferty musi obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia.
3.Ceny należy podać w złotych polskich w postaci cyfrowej i słownej. Wszelkie rozliczenia finansowe
między zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich w zaokrągleniu do dwóch
miejsc po przecinku.
XVI. Kryteria oceny ofert.
Zamawiający przy ocenie i wyborze najkorzystniejszej oferty będzie się kierował proponowaną ceną ,
której znaczenie (wagę) określa się jako 100%.
Wykonawca, który przedstawi ofertę z najniższą ceną brutto otrzymuje 100 punktów i wygrywa
postępowanie a jego oferta uznana będzie za najkorzystniejszą.
Kryteria oceny ofert: najniższa cena – 100pkt.

ocena ofert =

najniższa cena oferty brutto
cena badanej oferty brutto

x100pkt

XVII. Informacje o formalnościach po wyborze oferty
1Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest
a) Przedłożyć przed podpisaniem umowy dowód osobisty lub aktualne zaświadczenie o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej w przypadku, gdy wykonawcą jest osoba fizyczna
b) Podpisać umowę w miejscu wskazanym przez Zamawiającego zgodną ze Specyfikacją Istotnych
Warunków Zamówienia w terminie wskazanym przez Zamawiającego trybie art. 94 Ustawy
Prawo Zamówień Publicznych.
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XVIII. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
Zamawiający nie żąda złożenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
XIX. Podwykonawstwo
Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie
powierzy podwykonawcom – załącznik nr 4 do SIWZ.
XX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej
Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać w wyniku
naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują środki
ochrony prawnej zgodnie z Działem VI – Prawa zamówień publicznych.
Załączniki do SIWZ
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy,
Załącznik nr.2 - Oświadczenia: o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu art. 22 ustawy Pzp,
Załącznik nr.3 - Oświadczenia: o braku podstaw do wykluczenia z postępowania art. 24 ust.1 i 2 ustawy Pzp.
Załącznik nr 4 – Podwykonawstwo,
Załącznik nr 5 – Wzór umowy,
Załącznik nr.6 - mapy graficzne powierzchni koszenia.

Sporządził:

ZATWIERDZAM
........................................................
podpis osoby / osób upoważnionych
do reprezentowania Zamawiającego
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