
Ogłoszenie dotyczące zamówienia, dla którego nie ma obowiązku stosowania ustawy Pzp
Usługi

Odtworzenie siedlisk dubelta poprzez usunięcie krzewów oraz wyrównanie terenu w ostoi Krowie Bagno

SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 430525669

1.4.) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: Akademicka 13

1.4.2.) Miejscowość: Lublin

1.4.3.) Kod pocztowy: 20-950

1.4.4.) Województwo: lubelskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: tomasz@bajdak@lto.org.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.lto.org.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający
Stowarzyszenie

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.2.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00422773/01

2.3.) Wersja ogłoszenia: 01

2.4.) Data ogłoszenia: 2022-11-03 16:07

SEKCJA III – INFORMACJE O ZAMÓWIENIU

3.1.) Nazwa zamówienia

Odtworzenie siedlisk dubelta poprzez usunięcie krzewów oraz wyrównanie terenu w ostoi Krowie Bagno

3.2.) Rodzaj zamówienia: Usługi

3.3.) Krótki opis przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac mających na celu przywrócenie
prawidłowych warunków siedliskowych dubelta i gatunków towarzyszących poprzez usunięcie krzewów oraz/lub wyrównanie terenu
frezarką do pni (patrz szczegóły zapytania) – zwanych dalej odtworzeniem siedlisk.

3.6.) Termin składania wniosków lub ofert: 2022-11-14 12:00

3.7.) Informacje dla wykonawców dotyczące warunków zamówienia

Zamawiający informuje o możliwości wystąpienia utrudnień w realizacji zadania. Przeznaczone do odtworzenia działki nie
były użytkowane od kilku do kilkunastu lat. Posiadają nierówną strukturę terenu (np. kępy turzyc, buchtowiska), bardzo
zróżnicowane warunki wilgotnościowe (okresowo wypełnione wodą zagłębienia, podtopienia bobrowe) oraz grząskie
podłoże torfowe i madowe. Używany do wykonania zadania sprzęt powinien być przystosowany do prac w terenie
podmokłym. Dojazd do planowanych do odtworzenia powierzchni w kilku przypadkach odbywa się po drogach o
niewidocznym w terenie przebiegu. Wykonawca przed złożeniem oferty powinien zapoznać się z możliwymi drogami
dojazdu w terenie.
Możliwą do odzyskania część biomasy należy zebrać, usunąć i uprzątnąć z obszaru działek ewidencyjnych wskazanych w
niniejszym zamówieniu oraz zagospodarować we własnym zakresie w terminie do 2 tygodni od wykonanych prac
związanych z odtworzeniem siedlisk.
Postępowanie prowadzone jest w oparciu o regulamin udzielania zamówień dostępny na stronie http://www.lto.org.pl
zakładka: "O Nas", podzakładka: "Zamówienia", gdzie zamieszczone jest przedmiotowe postępowanie, oraz na stronie
Projektu: https://www.dubelt.org.pl w zakładce: "Projekt", w podzakładce: "Zamówienia"

SEKCJA VI – INFORMACJE DODATKOWE

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00422773/01 z dnia 2022-11-03

2022-11-03 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie dotyczące zamówienia, dla którego nie ma obowiązku stosowania ustawy Pzp - - Usługi



Zamówienie to jest częścią zadania C.2 będącego częścią projektu „Implementacja Krajowego Programu Ochrony Dubelta
– etap I” LIFEGALLINAGO ACTION PLAN (LIFE17 NAT/PL/000015), zwanym dalej „Projektem”, współfinansowanego przez
Unię Europejską w ramach Instrumentu Finansowego LIFE (nr umowy LIFE17 NAT/PL/000015) oraz przez Narodowy
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (nr umowy 266/2018/Wn50/OP- WK/LF/D). 
Dokumenty postępowania dostępne są na stronie: www.lto.org.pl oraz na stronie Projektu.
Termin wykonania usługi: 60 dni od dnia podpisania umowy.
Kryteria oceny ofert: cena 100%.
Wykonawca w celu spełnienia warunku zdolności technicznej lub zawodowej:
winien wykazać dysponowaniem co najmniej:
- jednym traktorem z napędem 4x4 o tonażu do 10 ton masy własnej wraz z 
- frezarką wgłębną do frezowania pni.
Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu zgodnie z art. 57 ust. 1 i 2 Dyrektywy 2014/24/UE. Wykonawca nie może
podlegać wykluczeniu z postępowania z tytułu powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym. 3.3. Z postępowania
o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o
szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835 ze zm.).
Miejsce, termin i forma złożenia oferty: drogą elektroniczną, tj. w formie podpisanego przez osoby upoważnione do
reprezentowania Wykonawcy skanu oferty/fotokopii, na adres e-mail: tomasz.bajdak@lto.org.pl . W tytule wiadomości
wpisać tytuł przedmiotowego zapytania „Odtworzenie siedlisk dubelta”. Wykonawca może podpisać ofertę (plik)
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym i tak podpisany plik z ofertą
przesłać na ww. adres email.
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