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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:190267-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Kraków: Usługi leśnictwa
2018/S 084-190267

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

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

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie
Mogilska 25
Kraków
31-542
Polska
Osoba do kontaktów: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie, ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków
Tel.:  +48 126198161
E-mail: izabela.znamirowskakrakow@rdos.gov.pl 
Faks:  +48 126198122
Kod NUTS: PL21
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.krakow.rdos.gov.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

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:
Wykonanie działań ochronnych na powierzchniach muraw kserotermicznych w obszarze Natura 2000 Dolina
Prądnika PLH120004 - teren Ojcowskiego Parku Narodowego.
Numer referencyjny: LF.082.1.15.2018.RS

II.1.2) Główny kod CPV
77200000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie działań ochronnych w Ojcowskim Parku Narodowym w 29 obszarach
przeznaczonych do regeneracji muraw naskalnych, polegających na:

mailto:izabela.znamirowskakrakow@rdos.gov.pl
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— karczowaniu drzew i krzewów o obwodzie pnia do 22 cm, mierzonego na wysokości 5 cm cm nad gruntem z
wyniesieniem pozyskanej biomasy poza powierzchnię obszaru działań ochronnych,
— ścince drzew i krzewów o obwodzie pnia powyżej 23 cm, mierzonego na wysokości 5 cm cm nad gruntem,
- manipulacji drewna na sortymenty i wyniesienie pozyskanego drewna poza powierzchnię obszaru działań
ochronnych,
— koszeniu runi nieużytku rolnego i utylizacji pozyskanej biomasy,
— transporcie i składowanie drewna w miejscach wskazanych przez Ojcowski Park Narodowy.
Zamówienie zostało podzielone na 3 części:
Część I obejmująca 10 obszarów działań ochronnych o łącznej powierzchni 5,43 ha,
Część II obejmująca 10 obszarów działań ochronnych o łącznej powierzchni 2,23 ha,
Część III obejmująca 9 obszarów ochronnych o łącznej powierzchni 2,17 ha.

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 422 777.78 PLN

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część I
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
77211400
77211500
77314000
77200000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL21
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren Ojcowskiego Parku Narodowego.

II.2.4) Opis zamówienia:
1. W projekcie LIFE12 NAT/PL/000053 pn. „Ochrona siedlisk kserotermicznych w obszarach Natura 2000 na
Wyżynie Miechowskiej” w działaniu ACTION C.2: Oczyszczenie powierzchni z drzew i krzewów, zaplanowane
zostały działania polegające na karczowaniu i wycince drzew i krzewów rosnących na powierzchniach muraw
kserotermicznych.
W ramach tego zamówienia zaplanowano działania ochronne w Ojcowskim Parku Narodowym w obszarach
przeznaczonych do regeneracji muraw naskalnych,
Działania będą polegały na:
— karczowaniu drzew i krzewów o obwodzie pnia do 22 cm, mierzonego na wysokości 5 cm cm nad gruntem z
wyniesieniem pozyskanej biomasy poza powierzchnię obszaru działań ochronnych,
— ścince drzew i krzewów o obwodzie pnia powyżej 23 cm, mierzonego na wysokości 5 cm cm nad gruntem,
- manipulacji drewna na sortymenty i wyniesienie pozyskanego drewna poza powierzchnię obszaru działań
ochronnych,
— koszeniu runi nieużytku rolnego i utylizacji pozyskanej biomasy,
— transporcie i składowanie drewna w miejscach wskazanych przez Ojcowski Park Narodowy.
Część I obejmuje 10 obszarów działań ochronnych o łącznej powierzchni 5,43 ha,
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Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, lokalizacja poszczególnych obszarów działań ochronnych, opis
sposobu wykonania prac zawiera Załączniki nr 1a, OPZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: okres gwarancji jakości / Waga: 40
Cena - Waga: 60

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: tak
Numer identyfikacyjny projektu: LIFE12 NAT/PL/000053 „Ochrona siedlisk kserotermicznych w obszarach
Natura 2000 na Wyżynie Miechowskiej.

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część II
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
77211400
77211500
77314000
77200000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL21
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren Ojcowskiego Parku Narodowego.

II.2.4) Opis zamówienia:
1. W projekcie LIFE12 NAT/PL/000053 pn. „Ochrona siedlisk kserotermicznych w obszarach Natura 2000 na
Wyżynie Miechowskiej” w działaniu ACTION C.2: Oczyszczenie powierzchni z drzew i krzewów, zaplanowane
zostały działania polegające na karczowaniu i wycince drzew i krzewów rosnących na powierzchniach muraw
kserotermicznych.
W ramach tego zamówienia zaplanowano działania ochronne w Ojcowskim Parku Narodowym w obszarach
przeznaczonych do regeneracji muraw naskalnych,
Działania będą polegały na:
— karczowaniu drzew i krzewów o obwodzie pnia do 22 cm, mierzonego na wysokości 5 cm cm nad gruntem z
wyniesieniem pozyskanej biomasy poza powierzchnię obszaru działań ochronnych,
— ścince drzew i krzewów o obwodzie pnia powyżej 23 cm, mierzonego na wysokości 5 cm cm nad gruntem,
- manipulacji drewna na sortymenty i wyniesienie pozyskanego drewna poza powierzchnię obszaru działań
ochronnych,
— koszeniu runi nieużytku rolnego i utylizacji pozyskanej biomasy,
— transporcie i składowanie drewna w miejscach wskazanych przez Ojcowski Park Narodowy.
Część I obejmuje 10 obszarów działań ochronnych o łącznej powierzchni 2,23 ha,
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, lokalizacja poszczególnych obszarów działań ochronnych, opis
sposobu wykonania prac zawiera Załączniki nr 1b, OPZ.
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II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: okres gwarancji jakości / Waga: 40
Cena - Waga: 60

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: tak
Numer identyfikacyjny projektu: LIFE12 NAT/PL/000053 „Ochrona siedlisk kserotermicznych w obszarach
Natura 2000 na Wyżynie Miechowskiej.

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część III
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
77211400
77211500
77314000
77200000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL21
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren Ojcowskiego Parku Narodowego.

II.2.4) Opis zamówienia:
1. W projekcie LIFE12 NAT/PL/000053 pn. „Ochrona siedlisk kserotermicznych w obszarach Natura 2000 na
Wyżynie Miechowskiej” w działaniu ACTION C.2: Oczyszczenie powierzchni z drzew i krzewów, zaplanowane
zostały działania polegające na karczowaniu i wycince drzew i krzewów rosnących na powierzchniach muraw
kserotermicznych.
W ramach tego zamówienia zaplanowano działania ochronne w Ojcowskim Parku Narodowym w obszarach
przeznaczonych do regeneracji muraw naskalnych,
Działania będą polegały na:
— karczowaniu drzew i krzewów o obwodzie pnia do 22 cm, mierzonego na wysokości 5 cm cm nad gruntem z
wyniesieniem pozyskanej biomasy poza powierzchnię obszaru działań ochronnych,
— ścince drzew i krzewów o obwodzie pnia powyżej 23 cm, mierzonego na wysokości 5 cm cm nad gruntem,
- manipulacji drewna na sortymenty i wyniesienie pozyskanego drewna poza powierzchnię obszaru działań
ochronnych,
— koszeniu runi nieużytku rolnego i utylizacji pozyskanej biomasy,
— transporcie i składowanie drewna w miejscach wskazanych przez Ojcowski Park Narodowy.
Część I obejmuje 10 obszarów działań ochronnych o łącznej powierzchni 2,17 ha,
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, lokalizacja poszczególnych obszarów działań ochronnych, opis
sposobu wykonania prac zawiera Załączniki nr 1c, OPZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: okres gwarancji jakości / Waga: 40
Cena - Waga: 60
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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: tak
Numer identyfikacyjny projektu: LIFE12 NAT/PL/000053 „Ochrona siedlisk kserotermicznych w obszarach
Natura 2000 na Wyżynie Miechowskiej.

II.2.14) Informacje dodatkowe

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.1.6) 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: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 017-028823

IV.2.8) Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

IV.2.9) Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia
informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Część nr: 1

Nazwa:
Część I

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
23/04/2018

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 3
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Prace Wysokościowe Tomasz Bąkowski
Kalisz
Polska
Kod NUTS: PL41
Wykonawcą jest MŚP: tak

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:28823-2018:TEXT:PL:HTML
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V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 262 111.11 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 220 037.04 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Część nr: 2

Nazwa:
Częsć II

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
09/04/2018

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
KATDAR Ogród System Darusz Marcela
Grzechynia 667
Maków Podhalański
Polska
Kod NUTS: PL21
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 150 785.18 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 120 370.38 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Część nr: 3

Nazwa:
Częsć nr III

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
16/04/2018

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 3
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
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Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Konsorcjum firm: VIRIDIS Usługi Przyrodnicze Adam Łukasik (Lider): adres ul. Sitki 55/7, 41-810 Zabrze,
Partner Konsorcjum: Drzewna Brygada Ilona Rzepka, ul. Leśna 5/18, 42-300 Myszków
Sitki 55/7
Zabrze
41-810
Polska
Kod NUTS: PL22
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Drzewna Brygada Ilona Rzepka
ul. Leśna 5/18
Myszków
42-300
Polska
Kod NUTS: PL22
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 105 622.22 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 82 037.04 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3) Informacje dodatkowe:

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 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy: http:///www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Odwołanie.
Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych czynności
Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której
Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych. Odwołanie wnosi się

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http:///www.uzp.gov.pl
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do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w następujących terminach:
1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego
wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy pzp zdanie drugie albo w
terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;
2) Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ odwołanie wnosi się w terminie
10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej;
3) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym
powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość
O okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;
Szczegółowo kwestie odnoszące się do odwołania przedstawione są w art.180-198 ustawy pzp.
2. Skarga do sądu.
Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
Szczegółowo kwestie dotyczące skargi do sądu uregulowane zostały w art.198a-198g ustawy Pzp.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy: http:///www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/04/2018

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

