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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:313706-2012:TEXT:PL:HTML

PL-Białystok: Usługi rolnicze
2012/S 191-313706

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków
ul. Ciepła 17
Osoba do kontaktów: Marta Potocka
15-471 Białystok
POLSKA
Tel.:  +48 856642255
E-mail: mpotocka@ptop.org.pl
Faks:  +48 856642255
Adresy internetowe: 
Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.ptop.org.pl

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna

I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Środowisko

I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu
Wykoszeniu 254,13 ha szuwarów na terenie rezerwatu przyrody Rabinówka i w jego otulinie. Usunięciu 27,13
ha zakrzaczeń i zadrzewień na terenie rezerwatu przyrody Rabinówka i w jego otulinie. Rozrzedzeniu 40,50
ha zakrzaczeń i zadrzewień na terenie rezerwatu przyrody Rabinówka i w jego otulinie. Odtworzeniu 16,32 ha
naturalnych luk poprzez usuwanie zadrzewień i zakrzaczeń na terenie rezerwatu przyrody Rabinówka i w jego
otulinie. Wyrównaniu fragmentu terenu spycharką w ostoi lęgowej cietrzewia. Posadzeniu sadzonek sosnowych
na powierzchni zrębowej w ostoi cietrzewia Rabinówka.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Usługi
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: obręb
Kuchmy, obręb Pieńki, gmina Michałowo, obręb Gródek, Mieleszki, Kol. Mieleszki, Podozierany, gmina
Gródek.
Kod NUTS PL343
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II.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

II.1.4) Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia było kształtowanie biotopu cietrzewia na terenie rezerwatu przyrody Rabinówka oraz
w jego otulinie. Na całość zamówienia składały się następujące zadania:
Zadanie nr 1: Wykoszenie 254,13 ha szuwarów na terenie rezerwatu przyrody Rabinówka i w jego otulinie.
Zadanie nr 2: Usunięcie 27,13 ha zakrzaczeń i zadrzewień na terenie rezerwatu przyrody Rabinówka i w jego
otulinie.
Zadanie nr 3: Rozrzedzenie 40,50 ha zakrzaczeń i zadrzewień na terenie rezerwatu przyrody Rabinówka i w
jego otulinie.
Zadanie nr 4: Odtworzenie 16,32 ha naturalnych luk poprzez usuwanie zadrzewień i zakrzaczeń na terenie ostoi
cietrzewia Rabinówka.
Zadanie nr 5: Wyrównanie fragmentu terenu spycharką w ostoi lęgowej cietrzewia.
Zadanie nr 6: Posadzenie sadzonek sosnowych na powierzchni zrębowej w ostoi cietrzewia Rabinówka.
2. Powyższe zadania zlokalizowane są na terenie rezerwatu przyrody Rabinówka i oparte są na zarządzeniu nr
17/2011 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 9 czerwca 2011 r. oraz na gruntach
będących własnością Towarzystwa, a zarazem wchodzące w skład otuliny rezerwatu (gmina Gródek, gmina
Michałowo, województwo podlaskie).
3. Zamawiający zwraca uwagę na bardzo trudne warunki wykonywania prac w tym terenie, gdyż są to
powierzchnie dawno nieużytkowane. Występują tutaj kępy turzyc oraz dziury i nierówności, np. buchtowiska
dzików, kretowiska. W dużej części porośnięte są one trzciną, w której również występują kępy turzyc.
Dodatkowo są to wieloletnie nieużytki pełne kamieni. Ze względu na późne koszenie - miesiąc wrzesień, łąki te
są bardzo często podmokłe, a wręcz niektóre zalane prawie cały rok. Dlatego też w miarę możliwości, zalecane
jest sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia. Nie jest to jednakże obligatoryjnie narzucone
Wykonawcom.
4. Kody CPV: 45112350-3 – rekultywacja nieużytków
77100000-1 – usługi rolnicze
77211400-6 – wycinanie drzew
5. Ze względu na prowadzenie prac na terenie rezerwatu przyrody należy prowadzić je zgodnie z
poszanowaniem zakazów obowiązujących w rezerwatach przyrody wg obowiązujących przepisów prawa, w
szczególności ustawy z dnia 16.4.2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2009 r. nr 151 poz. 1220 ze zm.).

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
77100000, 77200000

II.1.6) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.2) Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)

II.2.1) Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 765 810,17 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8,00

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Rodzaj procedury

IV.1.1) Rodzaj procedury
Otwarta

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia
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Najniższa cena

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie

IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
Ogłoszenie o zamówieniu
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2012/S 167-277205 z dnia 28.8.2012

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
V.1) Data decyzji o udzieleniu zamówienia:

24.9.2012

V.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 4

V.3) Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia
Adam Kubiak
ul. Tartaczna 36
16-040 Waliły - Stacja, Gródek

V.4) Informacje na temat wartości zamówienia
Całkowita końcowa wartość zamówienia: 
Wartość: 812 049,17 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8,00

V.5) Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Projekt POIS.05.01.00-00-328/10
„Czynna ochrona cietrzewia na terenie obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Puszcza Knyszyńska
– etap II”, współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej.

VI.2) Informacje dodatkowe:
Projekt był prowadzony w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964 r. nr 16. poz.93 ze zm.)
zwanego dalej "k.c." oraz Regulaminu Zawierania Umów. Procedury odwoławcze według ogólnych zasad
wynikających z Kodeksu Cywilnego.

VI.3) Procedury odwoławcze

VI.3.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

VI.3.2) Składanie odwołań

VI.3.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

VI.4) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
2.10.2012
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