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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:207806-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Opole: Usługi leśnictwa
2017/S 104-207806

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu
ul. Obrońców Stalingradu 66
Opole
45-512
Polska
Osoba do kontaktów: Magdalena Spychalska
Tel.:  +48 774526249
E-mail: magdalena.spychalska.opole@rdos.gov.pl 
Faks:  +48 774526231
Kod NUTS: PL522
Adresy internetowe:
Główny adres: http://opole.rdos.gov.pl

I.2) Wspólne zamówienie

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:
Wykonanie zadań z zakresu ochrony czynnej w celu ochrony siedlisk: 6210 Murawy kserotermiczne, *91E0 Łęgi
wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe i 91F0 Łęgowe lasy (...) Cz. I i Cz. III.
Numer referencyjny: WOF.261.1.12.2017

II.1.2) Główny kod CPV
77200000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

mailto:magdalena.spychalska.opole@rdos.gov.pl
http://opole.rdos.gov.pl
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II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest ,,Wykonanie zadań z zakresu ochrony czynnej w celu ochrony siedlisk: 6210
Murawy kserotermiczne, *91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe i 91F0 Łęgowe lasy dębowo-
wiązowo-jesionowe, w latach 2017-2019 (w tym: usuwanie rdestowców na potrzeby ochrony siedlisk *91F0 i
91E0 w obszarach Natura 2000: Opolska Dolina Nysy Kłodzkiej, Przyłęk nad Białą Głuchołaską i Żywocickie
Łęgi, na okres 1 go roku – 2017 r.)
Część I: ,,Wykonanie usługi polegającej na eliminacji inwazyjnych gatunków roślin, tj. niecierpka
gruczołowatego oraz rdestowców, w granicach obszaru Natura 2000 Żywocickie Łęgi”;
Część III: ,,Wykonanie usługi polegającej na eliminacji inwazyjnych gatunków roślin tj. niecierpka
gruczołowatego w granicach obszaru Natura 2000 Przyłęk nad Białą Głuchołaską.”.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 28 277.56 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:
Wykonanie usługi polegającej na eliminacji inwazyjnych gatunków roślin, tj. niecierpka gruczołowatego oraz
rdestowców, w granicach obszaru Natura 2000 Żywocickie Łęgi
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
77300000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL52
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
|Województwo opolskie, w granicach obszaru Natura 2000 Żywocickie Łęgi.

II.2.4) Opis zamówienia:
Wykonanie usługi polegającej na eliminacji inwazyjnych gatunków roślin, tj. niecierpka gruczołowatego oraz
rdestowców, w granicach obszaru Natura 2000 Żywocickie Łęgi.

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: 16 633.80 EUR

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/10/2019
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
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II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPOP.05.01.00-16-006/15.

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamówienie jest realizowane w ramach projektu RPOP.05.01.00-16-006/15 „Ochrona zagrożonych siedlisk
przyrodniczych położonych na obszarze województwa opolskiego”, współfinansowanego ze środków
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Wykonanie usługi polegającej na eliminacji inwazyjnych gatunków roślin tj. niecierpka gruczołowatego w
granicach obszaru Natura 2000 Przyłęk nad Białą Głuchołaską.
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
77312100

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL52
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Województwo opolskie, w granicach obszaru Natura 2000 Przyłęk nad Białą Głuchołaską.

II.2.4) Opis zamówienia:
Wykonanie usługi polegającej na eliminacji inwazyjnych gatunków roślin tj. niecierpka gruczołowatego w
granicach obszaru Natura 2000 Przyłęk nad Białą Głuchołaską.

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: 11 643.66 EUR

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/10/2019
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.05.01.00-16-006/15.

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamówienie jest realizowane w ramach projektu RPOP.05.01.00-16-006/15 „Ochrona zagrożonych siedlisk
przyrodniczych położonych na obszarze województwa opolskiego”, współfinansowanego ze środków
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.
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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:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający uzna, iż warunek został spełniony, w przypadku wykazania się przez Wykonawcę, że:
1. 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 jedną usługę odpowiadającą swoim rodzajem usłudze
stanowiącej przedmiot zamówienia. Zamawiający uzna, iż warunek został spełniony w przypadku wykazania
się co najmniej jedną usługą polegającą na pracach agrotechnicznych lub leśnych w zakresie których usuwano
gatunki inwazyjne z listy inwazyjnych gatunków roślin wymienionych w rozporządzeniu Ministra Środowiska
z 9.9.2011 r. w sprawie listy roślin i zwierząt gatunków obcych, które w przypadku uwolnienia do środowiska
przyrodniczego mogą zagrozić gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym;
.2. dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia o odpowiednich
kwalifikacjach, tj.
2.1. w odniesieniu do wszystkich części zamówienia – kierownikiem prac – za kierownika prac Zamawiający
uzna osobę posiadającą wykształcenie min. średnie techniczne: leśne, ogrodnicze, rolne lub z zakresu ochrony
środowiska oraz doświadczenie w realizacji prac agrotechnicznych lub leśnych oraz
2.2. w odniesieniu do I części zamówienia – użytkownikiem profesjonalnym, tj. co najmniej 1 osobą, która
ukończyła szkolenie, o którym mowa w art. 41 ustawy z dnia 8.3.2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz.U. z
2017 r. poz. 50), w terminie wskazanym w tym przepisie.

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
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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
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 052-096315

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 10/07/2017
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: 07/09/2017

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 10/07/2017
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu, ul. Obrońców Stalingradu 66, 45-512 Opole.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu, ul. Obrońców
Stalingradu 66, 45-512 Opole, pok.4.32.

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

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: 694,44 PLN (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt cztery złote i 44/100);
Dla III części zamówienia: 486,11 PLN (słownie: czterysta osiemdziesiąt sześć złotych i 11/100).
Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
Szczegółowe regulacje dot. zasad wnoszenia wadium uregulowano w pkt 11 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 

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:96315-2017:TEXT:PL:HTML
mailto:odwolania@odwolania.gov.pl
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Faks:  +48 224587800
Adres internetowy:https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo w
terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

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:
29/05/2017

https://www.uzp.gov.pl/kio
mailto:odwolania@odwolania.gov.pl
https://www.uzp.gov.pl/kio

