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Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Oficjalna nazwa: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie
Adres pocztowy: ul. Mogilska 25
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL21 Małopolskie
Kod pocztowy: 31-542
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Izabela Znamirowska
E-mail: izabela.znamirowska.krakow@rdos.gov.pl 
Tel.:  +48 126198161
Faks:  +48 126198122
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.krakow.rdos.gov.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://rdos-krakow.ezamawiajacy.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za 
pośrednictwem: https://rdos-krakow.ezamawiajacy.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Agencja/urząd regionalny lub lokalny

I.5) Główny przedmiot działalności
Środowisko

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

II.1.1) Nazwa:
Prowadzenie wypasu owiec i kóz na murawach kserotermicznych w obszarach Natura 2000 na Wyżynie 
Miechowskiej
Numer referencyjny: OP.082.2.3.1.2021.AT.PN

II.1.2) Główny kod CPV
77400000 Usługi zoologiczne

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na prowadzeniu wypasu w siedliskach kserotermicznych w 16 
obszarach Natura 2000 na Wyżynie Miechowskiej: Chodów – Falniów PLH120063, Cybowa Góra PLH120049, 
Dąbie PLH120064, Giebułtów PLH120051, Kaczmarowe Doły PLH120062, Kalina-Lisiniec PLH120007, 

mailto:izabela.znamirowska.krakow@rdos.gov.pl
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Kalina Mała PLH120054, Komorów PLH120055, Opalonki PLH120071, Poradów PLH120072, Pstroszyce 
PLH120073, Sławice Duchowne PLH120074, Sterczów - Ścianka PLH120015, Uniejów Parcele PLH120075, 
Wały PLH120017 oraz Widnica PLH120076.
Zamówienie podzielono na 10 części.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

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:
Prowadzenie wypasu zwierząt gospodarskich w obszarach Natura 2000: Dąbie, Wały.
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
77500000 Usługi hodowli zwierząt

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL21 Małopolskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Obszar Natura 2000: Dąbie, Wały

II.2.4) Opis zamówienia:
1.Prowadzenie wypasu zwierząt gospodarskich w obszarach Natura 2000: Dąbie, Wały- wypas wykonywany 
zwierzętami będącymi w posiadaniu Wykonawcy- 30 owiec, 5 kóz.
2. Rasy zwierząt dopuszczone do wypasu:
a) owce: olkuska, czarnogłówka, wrzosówka, świniarka, cakiel górski lub skudde.
b) kozy: rasy nie mięsne.
3. Okres prowadzenia wypasu:
a) w roku 2021: od momentu podpisania umowy do 31 października;
b) w latach 2021 – 2023 : od 15 maja do 31 pażdziernika

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Odległość budynków inwentarskich od granicy obszaru wypasu / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/10/2023
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.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.Zamówienie realizowane jest w ramach i dla potrzeb projektu pn. 
„Ochrona siedlisk kserotermicznych w obszarach Natura 2000 na Wyżynie Miechowskiej” w ramach programu 



3 / 15

priorytetowego: 4.1 Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej finansowanego ze 
środków krajowych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Prowadzenie wypasu zwierząt gospodarskich w obszarach Natura 2000: Opalonki, Kalina Lisiniec, Sterczów 
Ścianka.
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
77500000 Usługi hodowli zwierząt

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL21 Małopolskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Obszar Natura 2000: Opalonki, Kalina Lisiniec, Sterczów Ścianka.

II.2.4) Opis zamówienia:
1.Wypas wykonywany zwierzętami będącymi w posiadaniu Wykonawcy w liczbie: 8 owiec, 5 kóz oraz 
zwierzętami przekazanymi do wypasu przez Zamawiającego w liczbie: 17 owiec
2. Rasy zwierząt dopuszczone do wypasu:
a) owce: olkuska, czarnogłówka, wrzosówka, świniarka, cakiel górski lub skudde.
b) kozy: rasy nie mięsne.
3. Okres prowadzenia wypasu:
a) w roku 2021: od momentu podpisania umowy do 31 października;
b) w latach 2021 – 2023 : od 15 maja do 31 października;

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Odległość budynków inwentarskich od granicy obszaru wypasu / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/10/2023
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.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.Zamówienie realizowane jest w ramach i dla potrzeb projektu pn. 
„Ochrona siedlisk kserotermicznych w obszarach Natura 2000 na Wyżynie Miechowskiej” w ramach programu 
priorytetowego: 4.1 Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej finansowanego ze 
środków krajowych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Prowadzenie wypasu zwierząt gospodarskich w obszarach Natura 2000: Giebułtów, Widnica.
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Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
77500000 Usługi hodowli zwierząt

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL21 Małopolskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Obszar Natura 2000: Giebułtów, Widnica.

II.2.4) Opis zamówienia:
1.Wypas wykonywany zwierzętami przekazanymi do wypasu przez Zamawiającego w liczbie: 20 owiec
2. Rasy zwierząt dopuszczone do wypasu:
a) owce: olkuska, czarnogłówka, wrzosówka, świniarka, cakiel górski lub skudde.
3. Okres prowadzenia wypasu:
a) w roku 2021: od momentu podpisania umowy do 31 października;
b) w latach 2021 – 2023 : od 15 maja do 31 października.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Odległość budynków inwentarskich od granicy obszaru wypasu / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/10/2023
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.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.Zamówienie realizowane jest w ramach i dla potrzeb projektu pn. 
„Ochrona siedlisk kserotermicznych w obszarach Natura 2000 na Wyżynie Miechowskiej” w ramach programu 
priorytetowego: 4.1 Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej finansowanego ze 
środków krajowych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Prowadzenie wypasu zwierząt gospodarskich w obszarach Natura 2000: Kalina Mała, Kaczmarowe Doły.
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
77500000 Usługi hodowli zwierząt

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL21 Małopolskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Obszar Natura 2000: Kalina Mała, Kaczmarowe Doły.
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II.2.4) Opis zamówienia:
1.Wypas wykonywany zwierzętami przekazanymi do wypasu przez Zamawiającego w liczbie: 32 owiec, 5 kóz .
2. Rasy zwierząt dopuszczone do wypasu:
a) owce: olkuska, czarnogłówka, wrzosówka, świniarka, cakiel górski lub skudde.
b) kozy: rasy nie mięsne.
3. Okres prowadzenia wypasu:
a) w roku 2021: od momentu podpisania umowy do 31 października;
b) w latach 2021 – 2023 : od 15 maja do 31 października;

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Odległość budynków inwentarskich od granicy obszaru wypasu / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/10/2023
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.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.Zamówienie realizowane jest w ramach i dla potrzeb projektu pn. 
„Ochrona siedlisk kserotermicznych w obszarach Natura 2000 na Wyżynie Miechowskiej” w ramach programu 
priorytetowego: 4.1 Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej finansowanego ze 
środków krajowych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Prowadzenie wypasu zwierząt gospodarskich w obszarze Natura 2000 Sławice Duchowne.
Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
77500000 Usługi hodowli zwierząt

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL21 Małopolskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Obszar Natura 2000: Sławice Duchowne.

II.2.4) Opis zamówienia:
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1..Wypas wykonywany zwierzętami będącymi w posiadaniu Wykonawcy w liczbie: 20 owiec, oraz zwierzętami 
przekazanymi do wypasu przez Zamawiającego w liczbie: 15 owiec.
2. Rasy zwierząt dopuszczone do wypasu:
a) owce: olkuska, czarnogłówka, wrzosówka, świniarka, cakiel górski lub skudde.
3. Okres prowadzenia wypasu:
a) w roku 2021: od momentu podpisania umowy do 31 października;
b) w latach 2021 – 2023 : od 15 maja do 31 października.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Odległość budynków inwentarskich od granicy obszaru wypasu / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/10/2023
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.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.Zamówienie realizowane jest w ramach i dla potrzeb projektu pn. 
„Ochrona siedlisk kserotermicznych w obszarach Natura 2000 na Wyżynie Miechowskiej” w ramach programu 
priorytetowego: 4.1 Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej finansowanego ze 
środków krajowych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Prowadzenie wypasu zwierząt gospodarskich w obszarze Natura 2000 Komorów.
Część nr: 6

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
77500000 Usługi hodowli zwierząt

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL21 Małopolskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Obszar Natura 2000: Komorów.

II.2.4) Opis zamówienia:
1..Wypas wykonywany zwierzętami będącymi w posiadaniu Wykonawcy- 35 owiec, 2 kozy.
2. Rasy zwierząt dopuszczone do wypasu:
a) owce: olkuska, czarnogłówka, wrzosówka, świniarka, cakiel górski lub skudde.
b) kozy: rasy nie mięsne.
3. Okres prowadzenia wypasu:
a) w roku 2021: od momentu podpisania umowy do 31 października;
b) w latach 2021 – 2023 : od 15 maja do 31 października.
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II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Odległość budynków inwentarskich od granicy obszaru wypasu / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/10/2023
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.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.Zamówienie realizowane jest w ramach i dla potrzeb projektu pn. 
„Ochrona siedlisk kserotermicznych w obszarach Natura 2000 na Wyżynie Miechowskiej” w ramach programu 
priorytetowego: 4.1 Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej finansowanego ze 
środków krajowych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Prowadzenie wypasu zwierząt gospodarskich w obszarze Natura 2000 Chodów – Falniów.
Część nr: 7

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
77500000 Usługi hodowli zwierząt

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL21 Małopolskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Obszar Natura 2000: Chodów – Falniów.

II.2.4) Opis zamówienia:
1..Wypas wykonywany zwierzętami będącymi w posiadaniu Wykonawcy- 65 owiec, 2 kozy
2. Rasy zwierząt dopuszczone do wypasu:
a) owce: olkuska, czarnogłówka, wrzosówka, świniarka, cakiel górski lub skudde.
b) kozy: rasy nie mięsne.
3. Okres prowadzenia wypasu:
a) w roku 2021: od momentu podpisania umowy do 31 października;
b) w latach 2021 – 2023 : od 15 maja do 31 października;

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Odległość budynków inwentarskich od granicy obszaru wypasu / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/10/2023
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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.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.Zamówienie realizowane jest w ramach i dla potrzeb projektu pn. 
„Ochrona siedlisk kserotermicznych w obszarach Natura 2000 na Wyżynie Miechowskiej” w ramach programu 
priorytetowego: 4.1 Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej finansowanego ze 
środków krajowych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Prowadzenie wypasu zwierząt gospodarskich w obszarach Natura 2000: Pstroszyce, Uniejów Parcele.
Część nr: 8

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
77500000 Usługi hodowli zwierząt

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL21 Małopolskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Obszar Natura 2000: Pstroszyce, Uniejów Parcele.

II.2.4) Opis zamówienia:
1..Wypas wykonywany zwierzętami będącymi w posiadaniu Wykonawcy w liczbie: 3 owce oraz zwierzętami 
przekazanymi do wypasu przez Zamawiającego w liczbie: 12 owiec
2. Rasy zwierząt dopuszczone do wypasu:
a) owce: olkuska, czarnogłówka, wrzosówka, świniarka, cakiel górski lub skudde.
3. Okres prowadzenia wypasu:
a) w roku 2021: od momentu podpisania umowy do 31 października;
b) w latach 2021 – 2023 : od 15 maja do 31 października;

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Odległość budynków inwentarskich od granicy obszaru wypasu / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/10/2023
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.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
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Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.Zamówienie realizowane jest w ramach i dla potrzeb projektu pn. 
„Ochrona siedlisk kserotermicznych w obszarach Natura 2000 na Wyżynie Miechowskiej” w ramach programu 
priorytetowego: 4.1 Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej finansowanego ze 
środków krajowych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Prowadzenie wypasu zwierząt gospodarskich w obszarze Natura 2000 Cybowa Góra.
Część nr: 9

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
77500000 Usługi hodowli zwierząt

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL21 Małopolskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Obszar Natura 2000: Cybowa Góra.

II.2.4) Opis zamówienia:
1..Wypas wykonywany zwierzętami będącymi w posiadaniu Wykonawcy w liczbie: 30 owiec, 2 kozy.
2. Rasy zwierząt dopuszczone do wypasu:
a) owce: olkuska, czarnogłówka, wrzosówka, świniarka, cakiel górski lub skudde.
b) kozy: rasy nie mięsne.
3. Okres prowadzenia wypasu:
a) w roku 2021: od momentu podpisania umowy do 31 października;
b) w latach 2021 – 2023 : od 15 maja do 31 października;

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Odległość budynków inwentarskich od granicy obszaru wypasu / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/10/2023
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.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.Zamówienie realizowane jest w ramach i dla potrzeb projektu pn. 
„Ochrona siedlisk kserotermicznych w obszarach Natura 2000 na Wyżynie Miechowskiej” w ramach programu 
priorytetowego: 4.1 Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej finansowanego ze 
środków krajowych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

II.2) Opis
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II.2.1) Nazwa:
Prowadzenie wypasu zwierząt gospodarskich w obszarze Natura 2000 Poradów
Część nr: 10

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
77500000 Usługi hodowli zwierząt

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL21 Małopolskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Obszar Natura 2000: Poradów

II.2.4) Opis zamówienia:
1..Wypas wykonywany zwierzętami będącymi w posiadaniu Wykonawcy w liczbie: 2 owiec oraz zwierzętami 
przekazanymi do wypasu przez Zamawiającego w liczbie: 18 owiec i 5 kóz.
2. Rasy zwierząt dopuszczone do wypasu:
a) owce: olkuska, czarnogłówka, wrzosówka, świniarka, cakiel górski lub skudde.
b) kozy: rasy nie mięsne.
3. Okres prowadzenia wypasu:
a) w roku 2021: od momentu podpisania umowy do 31 października;
b) w latach 2021 – 2023 : od 15 maja do 31 października;

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Odległość budynków inwentarskich od granicy obszaru wypasu / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/10/2023
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.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.Zamówienie realizowane jest w ramach i dla potrzeb projektu pn. 
„Ochrona siedlisk kserotermicznych w obszarach Natura 2000 na Wyżynie Miechowskiej” w ramach programu 
priorytetowego: 4.1 Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej finansowanego ze 
środków krajowych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

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 precyzuje w tym zakresie szczegółowych warunków.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
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Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczegółowych warunków.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
— warunek dotyczący doświadczenia: Zamawiający uzna. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że 
w okresie ostatnich trzech lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), wykonał, a 
w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych co najmniej:
- jedną usługę z zakresu wypasu owiec lub kóz;
Zamawiający dopuszcza możliwość wykazywania przez wykonawcę spełnienia powyższych warunków poprzez 
prowadzenie wypasu w ramach własnego gospodarstwa rolnego.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek musi spełniać w 
całości co najmniej jeden z Wykonawców lub podmiot trzeci, na zasoby którego powołują się Wykonawcy.
Zamawiający nie weryfikuje podwykonawców (nie będących podmiotami, na zasoby których powołuje się 
Wykonawca) pod kątem braku istnienia podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych 
sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach 
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od 
charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, 
że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności 
przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na 
potrzeby realizacji zamówienia. Z treści dokumentów musi wynikać, jakie zasoby podmiot udostępnia i na 
jakich zasadach oraz w jakim okresie, w jaki sposób te zasoby zostaną wykorzystane przez Wykonawcę 
przy wykonywaniu zamówienia, zaś w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 
zawodowych lub doświadczenia – z treści dokumentów musi wynikać deklaracja faktycznego udziału podmiotu 
trzeciego w realizacji zamówienia.
Z uwagi na ograniczoną ilość znaków w tym miejscu formularza ogłoszenia, szczegółowe wymogi dotyczące 
powyższych warunków udziału w postępowaniu precyzują zapisy SWZ
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie 
krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:
1) Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę 
warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej,obejmują:
wykaz usług ( wzór załącznik nr 3 do SWZ ), a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również 
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 
wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są 
wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane 
należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez 
podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się 
lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest wstanie uzyskać 
tych dokumentów oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal 
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być 
wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.
2) W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których 
te zdolności są wymagane. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty 
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oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. Wzór oświadczenia stanowi 
Załącznik Nr 9 do SWZ.
Ocena spełniania powyższych warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie 
spełnia”.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Projektowane postanowienia umowy, zawiera załącznik nr 4.Wynagrodzenie płatne będzie w równych 
transzach, w miesiącach, w których prowadzony był wypas,

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:
Termin składania ofert ustalono na podstawie art. 138 ust. 2 pkt.1 ustawy Pzp- w postępowaniu zachodzi 
pilna potrzeba udzielenia zamówienia i skrócenie terminu składania ofert jest uzasadnione. Zamawiający 
powtarza procedurę, poprzednia została unieważniona. Potencjalni Wykonawcy zainteresowani zamówieniem 
maja wiedzę na temat zamówienia i są w stanie przygotować ofertę w krótszym czasie niż 35 dni od daty 
wszczęcia post. Przedmiot zamówienia dotyczy wypasu owiec na obszarach Natura 2000 i koniecznym jest 
przeprowadzenie wypasu jeszcze w roku 2021 r., a utrzymanie 35 dni na składanie ofert uniemożliwi jego 
przeprowadzenie w tym roku. 2021.

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

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

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 27/08/2021
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: 29/10/2021

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 27/08/2021
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
1. Otwarcie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i 
odczytanie ofert.
2. Informacja z otwarcia Ofert opublikowana zostanie na stronie internetowej Zamawiającego oraz na Platformie 
w zakładce „Dokumenty zamówienia” w folderze „Informacja z otwarcia ofert" .
Warunki i sposób składania ofert na Platformie zamawiającego opisano w SWZ.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
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W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się 
przy użyciu platformy zakupowej, która dostępna jest pod adresem: https://rdos-krakow.ezamawiajacy.pl. oraz 
poczty elektronicznej izabela.znamirowska.krakow@rdos.gov.pl 

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.3) Informacje dodatkowe:
1.Zamawiający zastosuje procedurę określoną w art. 139 ust. 1 ustawy Pzp.
2.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy Pzp, 
Wykonawcę w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1 ustawy 
Pzp:
W celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu , oraz spełnia warunki udziału w 
postępowaniu, do oferty musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie Jednolitego 
Europejskiego Dokumentu Zamówienia, sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza 
określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej, wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 
dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej jednolitym dokumentem lub JEDZ. Zamawiający wymaga wypełnienia 
JEDZ w zakresie odpowiadającym wszelkim wymaganiom określonym w SWZ. Informacje zawarte w formularzu 
JEDZ będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki 
udziału w postępowaniu. Oświadczenie w formie JEDZ należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik 
nr 5 do SWZ lub na odpowiednio wypełnionym formularzu na stronie internetowej https://espd.uzp.gov.pl/, z 
wykorzystaniem pliku w formacie xml, stanowiącym załącznik nr 5a do SIWZ.
Sposób złożenia JEDZ: oświadczenie JEDZ, składane jest pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej 
za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem: https://rdos-krakow.ezamawiajacy.pl i opatrzone 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie 
krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:
7.1. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1i 2 ustawy,( dla 
osoby )- sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;
7.2. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy ( dla 
podmiotu zbiorowego) dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka 
karnego – sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;
7.3. oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy o braku przynależności do tej samej 
grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej 
wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie 

https://rdos-krakow.ezamawiajacy.pl
mailto:izabela.znamirowska.krakow@rdos.gov.pl
https://espd.uzp.gov.pl/
https://rdos-krakow.ezamawiajacy.pl
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od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr do 
SWZ;
7.4. oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 
6.1.1 SWZ, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ, w zakresie podstaw wykluczenia z 
postępowania określonych w:
a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne 
tytułem środka zapobiegawczego,
c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na 
celu zakłócenie konkurencji,
d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.
7.57.7. wykaz usług ( wzór załącznik nr 3 ),pozostałe informacje w SWZ.
dokumenty wykonawców zagranicznych określono w SWZ.Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które 
można wprowadzić do treści ogłoszenia, pozostałe informacje zawarto w SWZ.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy: http:///www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Wykonawcom i innym podmiotom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub 
mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony 
prawnej przewidziane w Dziale IX ustawy.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SWZ przysługują również
3. organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy.
4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym 
mowa w art. 519 ust. 1 ustawy, stronom oraz uczestnikom postepowania odwoławczego przysługuje skarga 
do sądu. Skargę̨ wnosi się̨ do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby 
Odwoławczej.
5. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX ustawy.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http:///www.uzp.gov.pl
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Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy: http:///www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
11/08/2021

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http:///www.uzp.gov.pl

