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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:420489-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Białystok: Usługi wycinania drzew
2019/S 172-420489

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

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

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
REGON: 200240241
ul. Dojlidy Fabryczne 23
Białystok
15-554
Polska
Osoba do kontaktów: Halina Ławniczuk
Tel.:  +48 857406981-38
E-mail: halina.lawniczuk.bialystok@rdos.gov.pl 
Faks:  +48 857406982
Kod NUTS: PL84
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.bialystok.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 zabiegów ochrony czynnej polegającej na usunięciu drzew i krzewów wraz z wywozem biomasy w 3
obszarach Natura 2000
Numer referencyjny: WOF.261.67.2019

II.1.2) Główny kod CPV
77211400

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:

mailto:halina.lawniczuk.bialystok@rdos.gov.pl
http://bip.bialystok.rdos.gov.pl
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Przedmiotem zamówienia jest wycięcie drzew i krzewów z płatów siedliska przyrodniczego 7140 Torfowiska
przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea), 7210 Torfowiska nakredowe
(Cladietum marisci, Caricetum buxbaumii, Schoenetum nigricantis), 7230 Górskie i nizinne torfowiska zasadowe
o charakterze młak, turzycowych i mechowisk w obszarze Natura 2000 Pojezierze Sejneńskie PLH200007 wraz
z usunięciem pozyskanej biomasy. Powierzchnię działań stanowiących przedmiot zamówienia przedstawia
poniższe zestawienie (objęte niniejszym zamówieniem polegającym na powtórzeniu podobnych usług): 7140
- 0,0215 ha na płacie siedliska bd2e; 7210 - 0,0388 ha na płacie siedliska 16f3; 7230 - 0,1917 ha na płacie
siedliska 2dcb; 7230 - 0,0169 ha na płacie siedliska 2eda; 7230 - 0,3480 ha na płacie siedliska e17e.

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

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 9 000.00 PLN

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL843
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Obszar Natura 2000 Pojezierze Sejneńskie PLH200007

II.2.4) Opis zamówienia:
Zakres zamówienia obejmuje wycięcie drzew i krzewów z płatów siedliska przyrodniczego 7140 Torfowiska
przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea), 7210 Torfowiska nakredowe
(Cladietum marisci, Caricetum buxbaumii, Schoenetum nigricantis), 7230 Górskie i nizinne torfowiska zasadowe
o charakterze młak, turzycowych i mechowisk w obszarze Natura 2000 Pojezierze Sejneńskie PLH200007
wraz z usunięciem pozyskanej biomasy. Działanie będzie realizowane na powierzchni ok. 0,6169 ha torfowisk
stanowiących siedliska przyrodnicze 7140, 7210 i 7230. W zakres prac wchodzi:
— dla siedliska 7140 na płacie bd2e, dz. ew. 1219, obręb Wigrańce, gm. Sejny o pow. 0,0215 ha: usunięcie
drzew i krzewów z pozostawieniem pojedynczych sosen o torfowiskowym pokroju, bardzo niewielkich
przyrostach rocznych i wysokości do 5 m oraz usunięcie biomasy poza płat siedliska przyrodniczego,
— dla siedliska 7210 na płacie 16f3, dz. ew. 276, obręb Berżniki, gm. Sejny o pow. 0,0388 ha: usunięcie drzew i
krzewów wraz z usunięciem biomasy,
— dla siedliska 7230 na płatach 2dcb, dz. ew. 276, obręb Berżniki, gm. Sejny o pow. 0,1917 ha, 2eda,
dz. ew.1220, obręb Wigrańce, gm. Sejny o pow. 0,0169 ha oraz e17e, dz. ew. 1220, obręb Wigrańce, gm.
Sejny opow. 0,3480 ha: usunięcie drzew i krzewów z pozostawieniem jałowców i pojedynczych sosen o
torfowiskowym pokroju, bardzo niewielkich przyrostach rocznych i wysokości do 5 m oraz usunięcie biomasy
poza płat siedliska przyrodniczego. Podczas wykonywania zabiegów usunięcia drzew i krzewów należy
stosować metodę „ręcznego wycinania”, rozumianą jako wycinanie drzew/krzewów przy użyciu siekiery,
sekatora, piły spalinowej lub elektrycznej/akumulatorowej przez operatora tego narzędzia. Wycinkę należy
przeprowadzić jak najniżej powierzchni ziemi, ograniczając liczbę pniaków wystających ponad powierzchnię
gruntu do niezbędnego minimum. Wykonywanie zabiegów powinno być realizowane przez pilarzy, którzy
posiadają uprawnienia pilarza wymagane przepisami zawartymi w Kodeksie Pracy oraz Rozporządzeniu
Ministra Środowiska z 24.8.2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych
prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz.U. nr 161 poz. 1141) i odbywać się pod stałym nadzorem eksperta
przyrodniczego z zakresu geobotaniki i/lub siedliskoznawstwa. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia
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Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia całkowitej biomasy powstałej na skutek wycinki oraz obumarłych
części drzew i krzewów zalegających w płacie siedliska przyrodniczego. Do usunięcia biomasy poza płat
siedliska dopuszczalne jest użycie sprzętu mechanicznego nie niszczącego powierzchni torfowiska. Granice
płatów siedlisk, z których należy usunąć drzewa i krzewy, zostaną wskazane w obecności właściciela,
Wykonawcy z ekspertem przyrodniczym oraz przedstawiciela Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w
Białymstoku, na podstawie warstw GIS z PZO i będą oznakowane w terenie w widoczny sposób (np. sprayem
do drzew, taśmą wygrodzeniową). Wycinka odbędzie się w płatach siedliska przyrodniczego, będącego
przedmiotem ochrony w obszarze Natura 2000 Pojezierze Sejneńskie PLH200007 wraz z usunięciem biomasy.
Zamawiający bezwzględnie wymaga, aby podczas realizacji prac terenowych nie dopuścić do zniszczenia
siedliska przyrodniczego. Niedopuszczalne jest korzystanie ze sprzętu, który mógłby uszkodzić roślinność
torfowiska w granicach siedliska przyrodniczego.Natomiast dopuszcza się możliwość wjazdu na płaty siedlisk
przyrodniczych sprzętem odpowiednim do wykonywania prac w warunkach stałego zabagnienia gruntu, który
umożliwia zminimalizowanie negatywnych skutków prowadzenia działań ochronnych w obrębie cennych
ekosystemów bagiennych, np. ciągniki na szerokich oponach o co najmniej podwójnym zestawie kół, maszyny
wyposażone w gąsienice z tworzyw sztucznych (guma, kauczuk) zapewniające większą wyporność.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

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:
POIS.02.04-00-00-0108/16 pn. Ochrona siedlisk i gatunków terenów nieleśnych zależnych od wód

II.2.14) Informacje dodatkowe
Postępowanie prowadzono w trybie negocjacji z jednym wykonawcą na podst. art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z
29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2018 r. poz. 1986 ze zm.). Udzielenie kolejnego zamówienia
wykonawcy wybranemu w przetargu nieograniczonym zostało przewidziane w zamówieniu podstawowym –
Ogłoszenie o zamówieniu Dz.U. UE nr 2018/S 175-396973 z 12.9.2018 r.

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej w przypadkach wymienionych poniżej
• Nowe roboty budowlane/usługi, będące powtórzeniem istniejących robót budowlanych/usług oraz zamówione

zgodnie z warunkami ściśle określonymi w dyrektywie
Wyjaśnienie:
Podstawa prawna zastosowania trybu: art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Pzp) - Dz.U.z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.
Uzasadnienie faktyczne: Zamawiający - Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku
przeprowadziła postępowanie podstawowe w trybie przetargu nieograniczonego i udzieliła pierwotnego
zamówienia wybranemu wykonawcy na wykonanie zabiegów ochrony czynnej polegającej na usunięciu
drzew i krzewów wraz z wywozem biomasy w 3 obszarach Natura 2000 (postępowanie WOF.261.97.2018,
nr Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia 2019/S 025-056375 z 5.2.2019 r.). Wartość zamówienia pierwotnego
przekraczała kwoty szacunkowe określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp,

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:396973-2018:TEXT:PL:HTML
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:56375-2019:TEXT:PL:HTML
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od którego uzależniony jest obowiązek przekazywania Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszeń o
zamówieniach. Wykonanie zamówienia podobnego jest zgodne z podstawowym projektem, na który udzielono
pierwotnego zamówienia na podstawie przetargu nieograniczonego. Podstawowy projekt wskazywał zakres
ewentualnych podobnych usług oraz warunki na jakich zostaną udzielone. Zarówno w SIWZ (część III pkt 8),
Opisie przedmiotu zamówienia (część V) oraz Ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w Dz.U. UE nr 2018/
S 175-396973 Zamawiający przewidział możliwość udzielenia zamówienia z trybie z wolnej ręki na podstawie
art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. Warunki udzielenia zamówienia podobnego zostały ujęte w opisie przedmiotu
zamówienia podstawowego (załącznik nr 1 do SIWZ). Dokumentacja jest dostępna na stronie podmiotowej BIP
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku (http://bip.bialystok.rdos.gov.pl/zamowienia/page).
Wartość zamówienia podobnego dla tego zadania została przez Zamawiającego uwzględniona przy ustalaniu
wartości szacunkowej zamówienia podstawowego. Umowa pierwotna z wykonawcą wybranym w trybie
przetargu nieograniczonego - Towarzystwem Ochrony Siedlisk ProHabitat (ul. Wołodyjowskiego 8A/1,15-309
Białystok, POLSKA) została zawarta w dniu 22.1.2019 r. Natomiast 27.5.2019 r. został podpisany protokół
odbioru wykonania umowy w przedmiocie podstawowym. W protokole odbioru prac Zamawiający stwierdził
należyte ich wykonanie. W związku z tym wykonawca Towarzystwo Ochrony Siedlisk ProHabitat (ul. M.
Wołodyjowskiego 8A/1, 15-309 Białystok, POLSKA) gwarantuje wykonanie zadania podobnego uwzględnionego
w Ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ w postępowaniu pierwotnym. W dniu 2.8.2019 r. przeprowadzono
z Wykonawcą negocjacje dotyczące postanowień umowy w zakresie zamówienia podobnego, podczas
których ustalono m.in. wysokość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia. Wykonawca spełnił
warunki udziału postawione przez Zamawiającego w zaproszeniu do negocjacjami i wykazał brak podstaw do
wykluczenia. W związku z tym w dniu 2.9.2019 r. podpisano z wykonawcą umowę.

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: 2019/S 149-368147

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
Zamówienie nr: WOF.261.67.2019

Nazwa:
Wykonanie zabiegów ochrony czynnej polegającej na usunięciu drzew i krzewów wraz z wywozem biomasy w 3
obszarach Natura 2000

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
02/09/2019

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:396973-2018:TEXT:PL:HTML
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:396973-2018:TEXT:PL:HTML
http://bip.bialystok.rdos.gov.pl/zamowienia/page
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:368147-2019:TEXT:PL:HTML
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Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Towarzystwo Ochrony Siedlisk ProHabitat
REGON: 200200247
ul. Michała Wołodyjowskiego 8a/1
Białystok
15-309
Polska
Kod NUTS: PL84
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 10 030.89 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 9 000.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

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

1. Postępowanie prowadzone było na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z 29.1.2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.)
2. Negocjacje z wykonawcą odbyły się 2.8.2019 r. o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Dojlidy
Fabryczne 23, 15-554 Białystok, POLSKA.
3. Wykonawca spełnił postawione przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu i wykazał brak
podstaw do wykluczenia.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
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. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, zgodnie
z rozdziałem 2, dział VI ustawy Pzp, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub
może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom
wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na
podstawie ustawy.

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl
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4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca
się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci papierowej
albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.
6. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania
w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,
iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.
7. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w ust. 6 zdanie drugie albo w terminie
15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w przypadku, gdy wartość zamówienia jest równa lub
przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
8. Szczegółowy tryb odwołań określa art. 182 ustawy Pzp.
9. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do sądu.
10. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.
11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia
doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w
placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. Prawo pocztowe jest
równoznaczne z jej wniesieniem.
12. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego właściwemu sądowi w terminie
7 dni od dnia jej otrzymania.
13. W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skargę może wnieść także Prezes Urzędu Zamówień
Publicznych. Prezes Urzędu może także przystąpić do toczącego się postępowania. Do czynności
podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z 17.11.1964 r. Kodeks
postępowania cywilnego o prokuraturze.
14. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać
oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a
także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
03/09/2019
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