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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:231140-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Opole: Usługi leśnictwa
2018/S 101-231140

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu
ul. Firmowa 1
Opole
45-594
Polska
Osoba do kontaktów: Magdalena Spychalska
Tel.:  +48 774526252
E-mail: magdalena.spychalska.opole@rdos.gov.pl 
Faks:  +48 774526231
Kod NUTS: PL524
Adresy internetowe:
Główny adres: http://opole.rdos.gov.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://bip.opole.rdos.gov.pl/zamowienia-publiczne
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne

I.5) Główny przedmiot działalności
Środowisko

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Usługa polegająca na wykonaniu działań ochronnych
Numer referencyjny: WOF.261.1.86.2018

II.1.2) Główny kod CPV
77200000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:

mailto:magdalena.spychalska.opole@rdos.gov.pl
http://opole.rdos.gov.pl
http://bip.opole.rdos.gov.pl/zamowienia-publiczne
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Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu działań ochronnych:
Część I: w rezerwacie przyrody (RP) Komorzno i w rezerwacie przyrody (RP) Krzywiczyny;
Część II: w rezerwacie przyrody (RP) Lesisko;
Część III: w rezerwacie przyrody (RP) Góra Gipsowa (koszenie roślinności murawowej);
Część IV: w rezerwacie przyrody (RP) Jaśkowice;
Część V: w rezerwacie przyrody (RP) Kamieniec.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 4 923.67 EUR

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Usługa polegająca na wykonaniu działań ochronnych w rezerwacie przyrody (RP) Komorzno i w rezerwacie
przyrody (RP) Krzywiczyny
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
77200000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL524
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Rezerwat przyrody Komorzno i rezerwat przyrody Krzywiczyny.

II.2.4) Opis zamówienia:
Usuwanie czeremchy amerykańskiej, naprawa istniejących ogrodzeń, koszenie powierzchni z odnowieniem
jodły, usunięcie graba z odnowień dębu.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie osób realizujących przedmiot zamówienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 665.39 EUR

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/09/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPOP.05.01.00-16-0001/16
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II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Usługa polegająca na wykonaniu działań ochronnych w rezerwacie przyrody (RP) Lesisko
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
77200000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL524
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Rezerwat przyrody Lesisko.

II.2.4) Opis zamówienia:
Naprawa istniejących ogrodzeń, koszenie gniazd z odnowieniem buka.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie osób realizujących przedmiot zamówienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 513.00 EUR

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/09/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPOP.05.01.00-16-0001/16

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Usługa polegająca na wykonaniu działań ochronnych w rezerwacie przyrody (RP) Góra Gipsowa
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
77200000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL524
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Rezerwat przyrody Góra Gipsowa.

II.2.4) Opis zamówienia:
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Koszenie roślinności murawowej.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie osób realizujących przedmiot zamówienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 2 133.73 EUR

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 01/09/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPOP.05.01.00-16-0001/16

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Usługa polegająca na wykonaniu działań ochronnych w rezerwacie przyrody (RP) Jaśkowice
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
77200000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL524
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Rezerwat przyrody Jaśkowice.

II.2.4) Opis zamówienia:
Usuwanie rdestowca ostokończystego Reynoutria japonica.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie osób realizujących przedmiot zamówienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 133.59 EUR

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/09/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
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II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPOP.05.01.00-16-0001/16

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Usługa polegająca na wykonaniu działań ochronnych w rezerwacie przyrody (RP) Kamieniec
Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
77200000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL524
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Rezerwat przyrody Kamieniec.

II.2.4) Opis zamówienia:
Usuwanie rudbekii nagiej Rudbeckia laciniata, oznakowanie granic rezerwatu.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie osób realizujących przedmiot zamówienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 478.81 EUR

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/09/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPOP.05.01.00-16-0001/16

II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
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Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art.
24 ust. 1 i 5 ustawy Pzp oraz spełniają warunki udziału w niniejszym postępowaniu. W zakresie wykazania
spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, odpowiednio do zapisów SIWZ, Wykonawca.
Składa aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w postaci Jednolitego Europejskiego Dokumentu
Zamówienia (JEDZ), ewentualne zobowiązanie podmiotu trzeciego, w przypadku gdy Wykonawca powołuje się
na zasoby podmiotu trzeciego oraz pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeżeli Wykonawca.
Ustanowił pełnomocnika do reprezentowania go w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, a na wezwanie Zamawiającego dokumenty o których
mowa w sekcji III.1.3. - Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe. W celu wykazania braku podstaw
do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, o których mowa w SIWZ, Wykonawcy do oferty
dołączają aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w postaci JEDZ oraz na wezwanie Zamawiającego
dokumenty określone w SIWZ zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. (Dz.U. z
2016 r., poz 1126) – w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w
postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada,
czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Warunki udziału i dokumenty analogicznie jak w pkt. III.1.1.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Warunki udziału i dokumenty analogicznie jak w pkt. III.1.1.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zamawiający uzna, iż warunek został spełniony, w przypadku wykazania się przez Wykonawcę, że w ramach
wykonywanych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub
ciągłych nadal wykonuje, co najmniej dwie usługi odpowiadające swoim rodzajem usłudze stanowiącej
przedmiot zamówienia. Zamawiający uzna, iż warunek został spełniony w przypadku wykazania się co najmniej
dwiema usługami agrotechnicznymi lub leśnymi; dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia o odpowiednich kwalifikacjach, tj.: kierownikiem prac - za kierownika prac Zamawiający
uzna osobę posiadającą doświadczenie w realizacji prac agrotechnicznych lub leśnych.
Na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca składa: wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem
dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami,
o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były
wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie
wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne
dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert. Wzór wykazu usług stanowi załącznik nr 4 SIWZ; wykaz osób, skierowanych
przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie
usług, kontrolę jakości wraz z informacjami na temat kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i
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wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie
czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu osób stanowi załącznik nr
5 do SIWZ;

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Zgodnie z zapisami SIWZ, w tym ze wzorem umowy.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania
zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 05/07/2018
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 03/09/2018

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 05/07/2018
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu, ul. Firmowa 1, 45-594 Opole.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu, ul.
Firmowa 1, 45-594 Opole, pok. 4.32.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie



Dz.U./S S101
30/05/2018
231140-2018-PL

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 8 / 8

30/05/2018 S101
http://ted.europa.eu/TED

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

8 / 8

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:
Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN.
W przypadku podania wartości w walutach obcych Zamawiający dokona ich przeliczenia na PLN zgodnie ze.
Średnim kursem walut ogłoszonym przez NBP na dzień ogłoszenia postępowania.
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości:
Dla I części zamówienia: 230,00 PLN (słownie: dwieście trzydzieści złotych i 00/100);
Dla II części zamówienia: 70,00 PLN (słownie: siedemdziesiąt złotych i 00/100);
Dla III części zamówienia: 300,00 PLN (słownie: trzysta złotych i 00/100);
Dla IV części zamówienia: 15,00 PLN (słownie: piętnaście złotych i 00/100);
Dla V części zamówienia: 65,00 PLN (słownie: sześćdziesiąt pięć złotych i 00/100);
Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
Szczegółowe regulacje dot. zasad wnoszenia wadium uregulowano w SIWZ.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587840
E-mail: odwolania@odwolania.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587840
E-mail: odwolania@odwolania.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
25/05/2018
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