Bodzentyn: Wykonanie prac z zakresu ochrony nieleśnych ekosystemów
lądowych w okresie od dnia 02.09.2011 r. do dnia 30.09.2011 r.
Numer ogłoszenia: 248988 - 2011; data zamieszczenia: 18.08.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Świętokrzyski Park Narodowy , ul. Suchedniowska 4, 26-010 Bodzentyn, woj.
świętokrzyskie, tel. 041 3115106 w. 62, faks 041 3115106.
Adres strony internetowej zamawiającego: bip.swietokrzyskipn.org.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Park Narodowy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie prac z zakresu ochrony nieleśnych
ekosystemów lądowych w okresie od dnia 02.09.2011 r. do dnia 30.09.2011 r..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie obejmuje wykonanie
następujących prac na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego: 1. Usunięcie nalotów, ręczne koszenie
łąk-21,90 ha Usunięcie nalotów, mechaniczne koszenie łąk-22.63 ha Zebranie i wywóz skoszonej biomasy poza
teren ŚPN- 44.53 ha 2. Pielęgnacja cisów przez usunięcie drzew i krzewów zakłócających wzrost oraz
odchwaszczanie, spulchnianie gleby na stanowiskach cisa pospolitego - 110 sztuk 3. Pielęgnacja pełnika
europejskiego przez odsłonięcie stanowiska pełnika europejskiego poprzez zapobieganie pojawianiu się
niepożądanych gatunków roślin poprzez ich wykaszanie na stanowiskach i wokół stanowisk roślin chronionych oraz
wywiezienie pokosu - 0,64ha. 4. Pielęgnacja rosiczki okrągłolistnej przez zapobieganie pojawianiu się
niepożądanych gatunków roślin (sukcesji) poprzez ich wykaszanie na stanowiskach i wokół stanowisk roślin
chronionych ( rosiczki okrągłolistnej) oraz wywiezienie pokosu - 0,50ha. 5. Ochrona przeplatka aurinia (motyl)
przez Ręczne wykaszanie łąki prowadzone na nieregularnych płatach z pominięciem miejsc liczniejszego
występowania czarci kęsu z usunięciem biomasy oraz pozostawieniem części kopek na obrzeżach powierzchni 1,50ha.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.10.00.00-1.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
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II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Wadium przetargowe wynosi 500,00 zł. należy wpłacić przelewem na rachunek
Świętokrzyskiego Parku Narodowego NBP O/Kielce nr 76 1010 1238 0804 5113 9120 0000
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY
W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ
NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,
należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
aktualny odpis 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 wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych
oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Pełnomocnictwo do podpisania oferty, oświadczeń i dokumentów składających się na ofertę, o ile pełnomocnictwo
to nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty - pełnomocnictwo należy przedstawić w formie
oryginału, podpisane przez Wykonawcę lub w formie kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
notariusza. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej w celu potwierdzenia umocowania osób do udzielenia pełnomocnictwa lub składania oświadczeń
woli.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których
ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
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IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://bip.swietokrzyskipn.org.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Świętokrzyski Park Narodowy
26 - 010 Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4 pokój nr 15.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.08.2011
godzina 10:00, miejsce: Świętokrzyski Park Narodowy 26 - 010 Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4 pokój nr 11
sekretariat.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii
Europejskiej: Zamówienie jest finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej - podpisanie umowy w sprawie udzielenia przedmiotowego zamówienia publicznego pomiędzy
Zamawiającym - Świętokrzyskim Parkiem Narodowym w Bodzentynie a Wykonawcą wybranym w wyniku
przeprowadzonej procedury przetargowej, będzie możliwe dopiero po zatwierdzeniu przez Ministerstwo
Środowiska i zwiększeniu środków na to zadanie w planie finansowym ŚPN na 2011 r..
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi
środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
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