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Magurski Park Narodowy: ochrona siedlisk nieleśnych Magurskiego Parku Narodowego w

ramach realizacji projektu POIS.02.04.00-00-0168|16,,Ochrona zasobów przyrodniczych

Magurskiego Parku Narodowego"

OGŁOSZBNIB o ZAMOWIENIU . Usługi

Zamieszczanie ogłosz eniaz Zamieszczanie obowiązkowe

ogłoszenie doĘ czy : Zamowrcnia publiczne go

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii

Europejskiej

Tak

Nazwa projektu lub programu

ochrona siedlisk nieleŚnych Magurskiego Parku Narodowego w ramach rea|tzacjl' projektu

POIS.02.04.00-00-0168/16 ,,ochrona zasobów przyrodniczych Magurskiego Parku Narodowego''

o zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy' których

działalność, lub działalnoŚć ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą

realizowaĘ zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami

grup społecznie marginalŁowanych

Nie

Nalezy podaó minimalny procentowy wskaŹnik zatrudnienia osób na|eŻących do jednej lub więcej

kategorii, o których mÓwa w art. 22 ust.2 ustawy Pzp' nie mniejszy niŻ 30%o, osób zatrudnionych

przezzal<łady pracy chrortionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

P o stępow anie p rz ep r ow adza centralny zamaw iający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierrył/powierzyli

przeprowadzenie postępowania
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Nie

lnformacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierryli prowadzenie

postępowania:

Postępowanie j est przeprowa dzane wspólnie przez zamawiaj ących

Nie

JeŻe|i tak, naleŻy wymienió zamawiających,którąr wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz

podaó adresy ich siedzib, krajowe numęry identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z

danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie zzamawiającymi z innych państw

członkowskich Unii Europej skiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólniezzamawiającymi z innych państw

członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień

publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Magurski Park Narodowy, krajowy numer identyfikacyjny

18078930900000, ul. Krempna 59 ,38-232 Krempna, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel.

I34 4I4 099, e-muI aburszczan@magurskipn.pl, pangryk@magurskipn.pl, faks I34 4I4 440.

Adres strony internetowej (URL): www.magurskipn.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym moŻnauzyskac dostęp do narzędziiutządzeń|ub

formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określió):

Państwowa osoba prawna l

I.3) WSPOLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy)z

PodziaŁobowiązków.między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowa dzania

postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z

zamawiającymi z innych państw człoŃowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest

odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie zaptzęprowadzęnie

postępowania odpowiadają pozostali zamawiaiący, czy zamówienie będzie udzielane przez

każdego zzanawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na
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rze cz po Zo Statych zamaw ia1ący ch) :

r.4) KOMUNTKACJA:

Nieograniczony) pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać

pod adresem (URL)

Tak

http ://www.magurskipn.pl/index.php ? d:przetargi&sk: 1

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków

zamówienia

Tak

http ://www. magurskipn.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać

pod adresem

Nie

oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu na|eĘ przesyłać:

Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofeń lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Adres:
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Komunikacja elektroniczna wymaga korzystaniaznauzędziiurządzeń lub formatów

plikóq które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony,peŁny, bezpośredniibezpŁatny dostęp do tych narzędzimoŻna uzyskaó pod

adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniuprzezzamawiającego: ochrona siedlisk nieleśnych

Magurskiego Parku Narodowego w ramach realizacji projektu POIS.02.04.00-00-0168/16

,,ochrona zasobów przyrodniczych Magurskiego Parku Narodowego''

Numer referencyjny: ZF -370 -28lI7lPA

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog

techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi

II.3) Informacja o możliwoŚci składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

oferĘ lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w

odniesieniu do:

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup

części:
' I

Maksymalna liczba części zamówienia, na które moż,e zostać udzielone zamówienie jednemu

wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zalcres' rodzaj i ilość dostaw, ustug lub
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robót budowlanych lub olcreślenie zapotrzebowania i wymagań ) aw przypadku partnerstwa

innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboĘ

budowlane: ochrona siedlisk nieleśnych poprzez zabiegi odkzaczartie, koszenia ręcznego lub

mechanicznego przy uĘciu lekkiego sprzęfu rolniczego z usunięciem biomasy. Prace będą

wykonywane na powieruchri 2,0 ha (części I), i 3,65 ha (część 2). ZaWes zartówtenia z

podziałem na części Część, 1 ochrona siedlisk nieleśnych poprzez odl<rzaczanie ręczne (z

uzyciem pilarki) lub mechanlcznę z usunięciem biomasy nał.ącznej powierzchniZ,}ha

(szczegóĘ w załącznikunr l. Scinkazpozostawieniem jak najniiszychpniaków. Wykonawca

usuwa wszystkie zauulazonę kamienie na odkrzaczanej powierzchnipozajej obręb. Pozyskana

biomasa moŻe zostać zabtanaptzez Wykonawcę lub pozostawiona w formie stosów we

wskazanychmiejscachnaobtzeŻachpowierzchni(zv,ryjątkiemoddziałowZydowskie 185a'

186k, 110d,I87b,c,gdzie wymagany jesttransportdo oddz. 187a).CzęśÓ 2 ochronasiedlisk

nieleśnych poprzez uprzątnięcie biomasy ręczne,lub mechaniczne (c4łIi zebranai złvieziona,Iub

rozdrobniona mulczerem, frezem itp.) po zabtegach ochronnych naŁącznej powierzchni3,65 ha

(szczegóĘ w załączniku nr 1). Pozyskana biomasa moŻe zostać zabranaprzez Wykonawcę lub

pozostawiona' w formię stosów we wskazanych miejscach'Prry zabiegu w pełni

zmechanizowanym (mulczer' frez, rębak itp.) niedopuszcza|nejest pozostawienie pryzmlstosów

rozdrobnionej biomasy na uprzątanych powierzchniach.

II.5) Główny kod CPv: 90720000.0

Dodatkowe kody CPV:

II.6) Całkowita wartośę zamówienia (ezeli zamawiajqcy podaje informacje o wartości

zamówienia)..

Wartośó bez VAI:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów * szacunkowa całkowita

5  z 16
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maksymalnawartość w całym olcresie obowiq4+vania umowy ramowej lub dynamicznego

systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7lub

w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

określenie przedmiotu, wielkoŚci lub zakresu oraz warunków na jakichzostanąudzielone

zamówienia,októrychmowawart .67ust .  1pkt6 lubwart .134ust .6pkt3ustawyPzp:

II.8) okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta

umowa ramowa lub okres, na który zosta| ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach lubdniach:

lub

data r ozp o częciaz l ub zakończeniaz 20 I 7 - 12 - I 5

ckres w miesiącachOkres w dniacl Datarozpoczęcia Datazakonczenie

).0r7-12-15

II.9) Informacj e dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM.

EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
)

ilI.l) WARUNKI UDZLAŁU w POSTĘPOWANIU

ilI.l.l) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalnoŚci

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

określenie warunków: Zamawiający nie wznaczaszczegółov,rych warunków w tym zakresie.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

określenie warunków: Zimawiający nie Wznacza szczegóŁov,ych warunków w tym zakresie.

Informacje dodatkowę

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

określenie warunków: Zamawiający nie .vq.uznaczaszczegółov,rych warunków w tym zakręsie.

ZamawiĄący wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub wę wniosku o dopuszczenie

do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji

zamówieniawIazz informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
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Informacje dodatkowe:

rrr.2) P oD srAwY WYKLUC ZBNIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust.1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5

ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OSWIADCZEN SKŁADANYCHPRZEZ wYKoNAwCĘ w CELU

WSTĘPNEGo POTWIERDZENIA, ZB NIE PODLEGA oN WYKLUCZENIU ORAZ

SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU w POSTEPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA

SELEKCJI

oświadczenie o niepodleganiu wyk|uczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w

postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DoKUMENTow ' SKŁADANYCH PRZEZ

wYKoNAwCĘ w POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO w CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNoŚCI. o KTORYCH MowA w ART. 25 UST. 1 PKT 3

USTAWY PZP:

m.o WYKAZ oŚWIADCZEŃ LUB DoKUMENTow SKŁADANYCH PRZEZ

wYKoNAwCĘ w POSTĘPOWANIU NA WBZWANIE ZAMAWIAJACEGO w CELU

POTWIERDZENIA oi,l<otlczNoŚCl" o KTORYCH MowA w ART. 25 UST. 1 PKT 1

USTAWY PZP

m.5.1) w ZAKRESIE SPEŁNIANIA wARUNKow UDZIAŁU w POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESTE KRYTERTOW SELEKCJI:

III.0 WYKAZ OŚWIADCZBŃ LUB DoKUMENTow SKŁADANYCH PRZEZ
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wYKoNAwCĘ w POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGo w CELU

POTWIERDZENIA oKoLICZNOŚCI, o KTORYCH MowA w ART. 25 UST. 1 PKT 2

USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

N.1) OPIS

IV. 1. 1 ) Tryb udzielenia z amówienia : P rzetar g nieo graniczony

IY.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie

Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzie|enie za|iezek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

NaleĄ podaó informacj e na temat udzię|ania zaliczek

Iv.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do

ofert katalo gów elektronicznych :

Nie

Dopuszcza się złoŻenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert

katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

ry.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

N i e ' )

Dopuszcza się złozenle oferty wariantowej

Nie

Złozenię ofeĘ wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnymzłoieniem ofeĘ

zasadniczej;

Nie
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Iv.1.6) PrzewidywLnalriczba wykonawców,którzy zostaną zaproszeni do udziału w

postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogtoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo

innowacyjne)

Liczba wykonawców

Przewidywana minimaln a |tczba wykonawców

Maksymaln a |iczba wykonawc ów

Kryteria selekcj i wykonawców:

Iv.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie|iczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna |tczba uczestników umov/y ramowej :

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obej muj e ustanowienie dynamic znego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będązamieszczone dodatkowe informacje doĘczące

dy namicznego sy stemu zakupów :

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramoryej/dynamicznego Systęmu zakupów dopuszcza slę złoiente ofert w

formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze zł.oŻollych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg
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ograniczony, negocj acj e z o4łoszeniem) Nie

NaleĄ podaó adres strony internetowej,naktórej aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementyo których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartoŚci, wynikające z opisu

przedmiotu zamówienia:

Nalezy podać' które informacje zostan4 udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji

e l ektroni cz nej or az j aki b ę dzie termi n i ch udo stępni eni a :

Informacj e doĘ czące przebiegu aukcj i elektronicznej :

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na

jakich wykonawcy będą mogli licytowaó (minimalne wysokości postąpień):

Informacje doĘczące wykorzysĘwanego sprzętu elektronicznego' rozwiązani specyfikacji

technicznych w zakresie połączeń:

WymaganiadoĘczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy' którry nie zł.oĘIinowych postąpień, zostanązakwalifikowani do następnego

etapu:

Warunki zamknięcia aukcj i elektronicznej :

rv.2) KRYTERTA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IY.2.2) Kryteria ,

Kryteria Znaczentę

)ena 60,00

Sposób wykonania usługi w zakresie odkzaczania, zbioru i usunięcia biomasy 40,00

Iv.2.3) Zastosowanie procedUrY, o której mowa w art. 24aaast.1 ustawy Pzp (przetarg

nieograniczony)
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Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny' partnerstwo innowacyjne

Iv.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniaó wszystkie oferty:

Przewidziate jest zastrzęienie prawa do udzielenia zanóvmenia na podstawie ofert wstępnych

b ez pr zepr ow adzenia ne g o cj acj i

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

NaleĄ podaó informacje na temat etapów negocjacji (w tym Iiczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

opis potrzeb i wymagań zanawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców,|<tórzy podczas dialogu konkurencyjnego

przedstawi|irozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeŻelizamawiĄący przewiduje

nagrody: ,)

Wstępny harmonogram postępowania:

PodziaŁ dialogu na etapy w celu ograniczenia|iczby rozwiązan:

Nalezy podaó informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowaryjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą

odpowiadaó wszystkie oferty :

Podział. negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofeń podlegających negocjacjompoprzez
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Zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków Zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacj a elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzonalicytacja elektroniczna:

Adres strony intemetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji

elektronicznej:

Wymagania doĘczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elęktronicznej, w tym

wymagania techniczne vządzen informatyc zny ch:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej' w Ęm określenie minimalnych wysokości

postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie zŁoĘ|i nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego

etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziaŁuw licytacji elektroniczrrej:

Data; godzinal.

Termin otwarcia licytacj i elektronicznej :

Termin i warunki zarrknięcia licytacji eleklronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w

sprawie zamówieniapub|icznego' albo ogólne warunki umowy' albo wzór umowy:

Wymagani a doĘ czące zabezpieczenia na|ezytego wykonania umowy :

Informacje dodatkowe:

rv.s) ZMTANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowiefizawartej umowy w stosunku do treści oferĘ, na

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Nalezy w skazać zakr es, charakter zmian oraz warunki wprowadz ęnia zmian:.

I .Zarnawiający przewtduje możliwośó dokonania zmiany umowy na warunkach określonych w
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projektachumowy' stanowiącychzałączniklnr2inr2ado SIWZ. Wszelkie zmiarry i

uzupełnienia do niniejszej umowy mogą byó dokonane za zgodą obu stron vtyruŻoną na piśmie

pod rygorem nieważności. 2. Wszelkie zmiany umowy v'ymagają formy pisemnej od rygorem

nieważności, z zastrzeŻęnięm zę kaŻda ze Stron moŻejednostronnie dokonaó zmiany w zakresie'

adresów, numerów rachunków bankowych wskazanych w niniejszej Umowie, zawiadamiając

niezwłocznie o tym pisemnie drug4 stronę. Zawiadomienie jest skuteczne od dnia odbioru

zawiadomieniaprzez drugą Stronę Umowy. 3. Na podstawie art.144 ust. I ustawy - Prawo

zamówienpublicznych - Zarrlawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany niniejszej

Umowy w stosunku do treŚci oferty Wykonawcy w przypadku wystąpienia zmiany przepisów

prawa doĘczących zmiany podatku VAT. 4. Zmiany nieistotne nie wymagają aneksu do Umowy.

Zmianąnie wymagĄącązmiany do umowy jest,w szczególności: a) zmiata siedziby

którejkolwiekze stron' b) zmiana personelu odpowiedzialnego za wykonywanie niniejszej

Umowy, c) zmiana osób upowaznionych do czynności związanychzrca|tzacją przedmiotu

Umowy.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Iv.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

Iv.6.2) Termin składania ofeń lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2017 -10-26, godzina: 1 0 :3 0,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze wzg|ęduna pilną potrzebę udzielenia zamówienia

(przetargnieograniczony, ptzetarg ograniczony, negocj acje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody: t l

Jęzryklub języki, w jakich mogą byó sporządzanęofeĘ lub wnioski o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu

Iv.6.3) Termin rwiązania ofeńą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania

ofert)

Iv.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówieniao w przypadku
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nieprzyznania środków pochodzących zbudżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających

zrvrotowi środków Z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)' które miaĘ być przeznaczone na sfinansowanie

całości lub części zamówienia: Nie

Iv.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki

służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace ronvojowe, które

zamawiający zamierza|przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie

zostaĘ mu przyznane Nię

IV.6.6) Informacj e dodatkowe:

ZAŁACZNIK I . INFORMACJE DoTYCZACE OFERT CZEŚCIOWYCH

ochrona siędlisk nieleśnych poprzęz odl<rzaczanie, z usunięciem biomasy na
Część. 

1 Nazrva: mĄch powierzchniach na Łącznej powierzchni}ha, poł. Zydowskiel85a' 186k,
nr:

Zydowskie II}d, Ży dowskie 1 87b, c.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw ustug lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa

innowacyjnego -określenie zapotrzebowahia na innowacyjny produkt, usługę lub roboty

budowlane:ochrona siedlisk nieleśnych poptzez odkrzaczanie ręczne (zuiyciem pilarki) lub

mechaniczne z usunięciem biomasy. Ścinka zpozostawieniem jak nĄniŻszychpniaków. Wykonawca

usuwawszystkie zauwazonękamienie naodkrzaczanej powięrzcklripozajej obręb. Pozyskana

biomasa moŻe zostaÓ zabranaprzez Wykonawcę lub pozostawiona w formie stosów we wskazanych

miej scach na obrzeŻach powierzchni

2) Wspólny Słownik Zamówieit(CPv): }O72OOOO-O,
ł

3) Wartość części zamówienia(ieżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartośó bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiacach:
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okres w dniach:

data rozpoczęcia..

data zakonczenia: 20 17 - 12- I 5

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Lnaczenie

ena brutto ofeĄ 50,00

Sposób wykonania usługi 40,0C10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Lokalizacja: ZydowskielS5a, 186k. PowierzchniaI,T0ha.

Lokalizacja: Zydowskie 110d. Powierzchnia0,20 ha. Lokalizacja: Żydowskiel87b, c. Powierzchnia

0,10 ha. W kryterium sposób wykonania usługi w zakresie odkzaczartia i zbioru biomasy (T)

zostanie zastosowana następująca punktacja: 10 pkt odkzaczanie wykonywane mechaniczntę

sprzętem rolniczym (frez, mulczer itp.) 20 pkt odk'rzaczanie wykonywane ręcznie, zbtór biomasy

wykonywany mechanicznie. 40 pkt odkrzaczartięizbiór biomasy wykonywany ręcznie.

ochrona siedlisk nieleśnych MPN poprzęz odkrzaczanie ręczne (zuĘclem

pilarki) lub mechaniczne z usunięciem biomasy. Loka|tzacja: Grab 1l5a,I16a,
Cześć" 2 Nazrva: 78b, Polany 4Ih,Żydowskie 185a' 186k, 108b, d,I97b.IJprzątnięcie biomasy po
nr:

zabiegach ochronnych z siedlisk łąkowych zgromadzonych na stosach lub pasach

na łącvxznej powierzchni3,65 ha..

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zalcres, rodzaj i ilość dostaw, ustug lub robót

budowlanych lub olcreślenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa

innowacyjnego .określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty

budowlane:ochrona siedlisk nieleśnych poptzez odbzaczanie ręczne (zużyciempilarki) lub

mechaniczne z usunięciem biońasy. Ścinka zpozostawieniem jak najniŻszychpniaków. Wykonawca

usuwa wszystkie zauwaione kamienie na odkrzaczanej powierzchni poza jej obręb. Pozyskana

biomasa moŻe zostai zabtanaprzęz Wykonawcę lub pozostawiona w formie stosów we wskazanych

miejscach naobrzęŻachpowierzchni (zwyjątkiem oddziałów 185a, 186k, 108 b, d 187b, gdzie

wymagany jest transport do oddz. Zydowskie 187a

2) Wspólny Słownik Zamówiefl (CPV) : 9 07 20000 -0' 77 1 00000- 1
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3) Wartość części zamówienia(ieżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartośó bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

datarozpoczęcia:

data zakoftczenia: 2017 -12-15

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenię

ena brutto oferty 60,00

Sposób wykonania usługi40,00

6) INF ORMA C JE D O D AT KOWE : L ok alizacj a:L okalizacj a: Grab 1 1 5 a. P owi e rzclnia 0,f 0 ha.

Lokalizacja: Grab 116a. Powierzcbnia0,l0 ha. Lokalizacja: Grab 78b. Powierzchnia 0,50 ha.

Żydowskiel85a, 186k. PowierzchniaI,7O ha. Polany 41h. Powięrzcbnia 1,00 ha. Zydowskie 185a,

186 k. Powierzchnia|,7Oha.Żydowskiel08b,d. Powierzchnia 0,10 ha.Żydowskie 187b

Powierzchnia 0,05 ha., W kryterium sposóbwykonania usługi w zakresie odkrzaczania i zbioru

biomasy (T) zostanie zastosowana następująca punktacja: 10 pkt odkrzaczanie wykonywane

mechanicznie sprzętem rolniczym (frez, mulczer itp.) f0 pkt odk'rzaczartie wykonywane ręcznie,

zbiór biomasy wykonywany mechanicznie. 40 pkt odkrzaczarie i zbiór biomasy wykonywany

ręcznie.
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