
 

 

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie usług polegających na usuwaniu 
roślinności szuwarowych i zarośli wierzbowych w ramach projektu 
POIŚ.05.01.00-00-362/12  
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego PP/2013/10/02 
 

1. Informacje o zamawiającym 

Towarzystwo Przyrodnicze ALAUDA, zwane w dalszej części „zamawiającym” z siedzibą w 
Toruniu, ul. Hallera 35, lok. 2  (adres  korespondencyjny: Biuro Projektu TP Alauda  ul. św. 
Katarzyny 5/3, 87-100 Toruń), REGON: 340884151, NIP: 879 265 08 92, KRS: 0000380495. 

2. Tryb udzielenia zamówienia 

Postępowanie prowadzonego w trybie przetargu wg art. 701-705 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964  
r.  –  Kodeks  cywilny  (Dz.  U.  Nr  16,  poz.  93,  z  późn.  zm.)  zgodnie z  Wytycznymi 
Ministerstwa  Rozwoju  Regionalnego  w  zakresie  kwalifikowania  wydatków  w  ramach 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz Regulaminem  Zawierania Umów o 
wartości równej lub wyższej niż 14 000 euro. 

Zadanie realizowane w ramach projektu POIŚ.05.01.00-00-362/12 pn. „Ochrona ptaków w 
rezerwatach i na obszarze Natura 2000 w woj. kujawsko – pomorskim” współfinansowanego 
przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz ze środków Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

3. Miejsce, w którym dostępna będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia 

- Siedziba Zamawiającego pod adresem ul. św. Katarzyny 5/3, 87-100 Toruń (w dni robocze) 
- Strona internetowa Zamawiającego:  www.alauda.org.pl  

4. Opis przedmiotu zamówienia  

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług polegających na odtwarzaniu łąk oraz usuwaniu 
roślinności szuwarowych i zarośli wierzbowych. 

Zamawiający przedmiot niniejszego postępowania podzielił na 3 części (szczegółowy opis 
każdej z części zawiera załącznik nr 3 (OPZ) do SIWZ) oraz uszczegółowienie  OPZ 
stanowiące załącznik nr 4 do SIWZ (Szczegółowy projekt działań ochronnych): 

Część I obejmuje działanie 1 (Rezerwat przyrody Bagno Głusza i Jezioro Rakutowskie), 

Część II obejmuje działanie 2 (Rezerwat przyrody Bagno Głusza), 

Część III obejmuje działanie 3 (Rezerwat przyrody jezioro Rakutowskie i Bagno Głusza). 

 

 

 

 



 

 

Jeden oferent może złożyć ofertę na jedną, dwie lub wszystkie części. 

 

 

5. Termin wykonania zamówienia oraz zakres prac do wykonania w ramach 
poszczególnych części: 
 

 

Część I.  

Usuwanie roślinności na obszarze rezerwatów Bagno Głusza i Jezioro Rakutowskie 

1. Usuwanie kłączy trzciny i zarośli wierzbowych w rezerwacie przyrody Bagno Głusza 
z łącznej powierzchni 6 ha: 

 terminy: 1 listopada 2013 r. do 28 lutego 2014 r. oraz 1 listopada do 30 grudnia 
2014 r.; 

 powierzchnia zabiegu: 6 ha (3,0 ha x 2 lata), w pierwszym roku zostanie usunięta 
trzcina wraz z kłączami oraz roślinność krzewiasta z pow. 3,0 ha, w kolejnym roku 
zabieg zostanie powtórzony na tej samej powierzchni w celu utrwalania efektu; 

 usuwanie kłączy trzciny i zarośli wierzbowych z użyciem ciężkiego sprzętu 
(rolniczego);  

 usuwane kłącza i ewentualne osady należy usunąć z terenu rezerwatu 
niezwłocznie po wykonaniu zadania; 

 wykorzystywany sprzęt nie może być pozostawiany na noc w granicach 
rezerwatu. Baza sprzętu nie powinna znajdować się bezpośrednio przy granicy 
rezerwatu (min. 200m); 

 z uwagi na znaczenie rezerwatu, jako noclegowiska żurawi prace jesienią należy 
ograniczyć do godzin dziennych – wszelkie prace na terenie rezerwatu należy 
rozpocząć nie wcześniej niż 2 godziny po wschodzie słońca, a zakończyć nie 
później niż 2 godziny przed jego zachodem.; 

 w okresie prowadzenia prac należy prowadzić monitoring ornitologiczny 
ukierunkowany na weryfikację wpływu prowadzonych prac na wykorzystywanie 
terenu rezerwatu, jako noclegowiska przez żurawie;  

 prace należy realizować pod nadzorem przyrodniczym. Szczególnie istotne jest 
monitorowanie parametrów fizykochemicznych wody zbiorników w rejonie 
bezpośrednio przyległym do obszaru prowadzonych prac. Kontrolować należy 
temperaturę wody koncentrację soli (przewodnictwo elektrolityczne) oraz 
koncentrację tlenu w wodzie.  
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

2. Koszenie szuwarów w rezerwacie przyrody Bagno Głusza z łącznej powierzchni 4 
ha: 

 terminy: 1 – 30 listopada 2013 i 1 sierpnia – 30 września 2014 r.; 

 powierzchnia koszenia: 4 ha (2 ha x 2 lata); 

 koszenia z wykorzystaniem ręcznych wykaszarek spalinowych, pływających 
kosiarek; 

 po przeprowadzeniu działań ścięta biomasa powinna być zabrana i usunięta z 
terenu rezerwatu. 

3. Usuwanie szuwarów i roślinności krzewiastej w rezerwacie Jezioro Rakutowskie z 
łącznej powierzchni 30 ha: 

 terminy: 1 listopada 2013 r. do 28 lutego 2014 r. oraz 1 września do 30 listopada 
2014 r.; 

 powierzchnia zabiegu: 30 ha (15 ha x 2 lata), w pierwszym roku zostanie usunięta 
roślinność szuwarowa wraz z kłączami oraz roślinność krzewiasta z pow. 15 ha, w 
kolejnym roku zabieg zostanie powtórzony na tej samej powierzchni w celu 
utrwalania efektu; 

 mechaniczne lub ręczne usuwanie kłączy powinno prowadzić do całkowitego 
oczyszczenia gruntu z kłączy. Dopuszcza się użycie ciężkiego sprzętu (rolniczego), 
np. agregatów uprawowych, kultywatorów, lekkich koparek itp.; 

 usuniętą biomasę należy wywieść poza teren rezerwatu niezwłocznie po 
wykonaniu zadania. Nie można składować biomasy na terenie rezerwatu; 

 wykorzystywany sprzęt nie może być pozostawiany na noc w granicach 
rezerwatu. Baza sprzętu nie powinna znajdować się bezpośrednio przy granicy 
rezerwatu (min. 200m); 

 wszelkie prace na terenie rezerwatu należy rozpocząć nie wcześniej niż 2 godziny 
po wschodzie słońca, a zakończyć nie później niż 2 godziny przed jego zachodem. 

Część II. 

Koszenie łąk z ostrożeniem polnym na terenie rezerwatu Bagno Głusza z łącznej 

powierzchni 15,35 ha: 

 terminy: od 1 do 30 listopada 2013 i od 1 do 30 września 2014 r.; 

 powierzchnia koszenia: 15,35 ha (7,67 ha x 2 lata); 

 koszenia z wykorzystaniem ręcznych wykaszarek/kos spalinowych. W 
przypadkach uzasadnionych technicznie prognozowaną efektywnością zabiegów 
dopuszcza się stosowanie innego sprzętu rolniczego. Warunkiem jest brak 



 

 

istotnego negatywnego wpływu stosowania innych narzędzi na środowisko 
rezerwatu; 

 ściętą biomasę należy usunąć z terenu rezerwatu. 
 
 
 

 
 

Część III. 

Wykaszanie niewielkich powierzchni szuwaru trzcinowego na obszarze rezerwatów 

Bagno Głusza i Jezioro Rakutowskie na łącznej powierzchni 5 ha 

Wykaszanie niewielkich powierzchni szuwaru trzcinowego (z pozostawieniem trzciny 

na miejscu powiązanej w snopy) na styku z wodą w celu zwiększenie dostępnych 

miejsc lęgowych dla rybitw na obszarze rezerwatu Bagno Głusza oraz na obszarze 

rezerwatu Jezioro Rakutowskie z łącznej powierzchni 5 ha: 

 terminy: od 1 listopada 2013 do 28 lutego 2014 r. oraz od 30 września do 30 
listopada 2014 r.; 

 powierzchnia koszenia: 2 ha (po 1 ha rocznie) na terenie rezerwatu Bagno 
Głusza,  3 ha (po 1,5 ha rocznie); na obszarze rezerwatu Jezioro Rakutowskie 

 wykaszana trzcina zostanie związana w snopy za pomocą biodegradowalnego 
sznurka jutowego i pozostawiona na miejscu; 

 wykaszanie należy wykonać za pomocą spalinowych kos ręcznych lub pływającej 
kosiarki w zależności od panujących warunków terenowych w danym roku.  

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji zamówienia poprzez 
wydłużenie terminu realizacji zamówienia.  

Zamawiający określa zakres prac i dopuszczone metody realizacji zadania, jednakże to od 
Oferenta zależy zaplanowanie szczegółowej metodyki wykonania prac z uwzględnieniem 
trudnych warunków terenowych (obszar wilgotnych, zalewanych okresowo łąk, szuwarów, 
łozowisk, teren o błotnistym, grząskim podłożu). W interesie Oferenta jest zapoznanie się ze 
wszystkimi załącznikami do SIWZ w szczególności załączniki nr 3 OPZ oraz 4 - szczegółowy opis 
działań oraz (jeżeli to niezbędne w prawidłowej wycenie zamówienia) wizyta w terenie.  

Do powierzchni usuwania roślinności szuwarowej (czerwony obrys) – rezerwat Jezioro 

Rakutowskie-  najlepiej dotrzeć drogą gruntową prowadzącą od wsi Krzewent – fioletowa linia 

na mapie. Drogą tą docieramy do wieży widokowej (zielony punkt), z której jest bardzo dobry 

widok na całą powierzchnię wytypowaną do usuwania roślinności szuwarowej.Do drugiej 

powierzchni (rezerwat Bagno Głusza) wykaszania łąk (1) najlepiej dotrzeć drogą gruntową 

prowadzącą ze wsi Wiskitno – czerwona linia na mapie. Pozostałe powierzchnie (2, 3, 4) 

obejrzeć można z tej samej drogi lub przemieszczając się wzdłuż rowu opaskowego – niebieska 

linia na mapie.  



 

 

Mapa lokalizacji i trasa dojazdu znajduje się w załączniku nr 6 do SIWZ 

 

Oferenci udający się w teren powinni pamiętać, że na teranie rezerwatów, zgodnie z ustawą o 

ochronie przyrody, obowiązuje zakaz wstępu i poruszania się.  
 

 

6. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich 
spełniania 

O niniejsze zamówienie nie mogą się ubiegać Wykonawcy, w stosunku do których zachodzą 
następujące przesłanki: 

1) Wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je 
nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które 
uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania; 

2) otwarto ich likwidację lub ogłoszono ich upadłość, z wyjątkiem Wykonawców, którzy po 
ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, 
jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego; 

 
3) Zamawiający w stosunku do tych Wykonawców rozwiązał albo wypowiedział umowę 

albo odstąpił od umowy, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi 
odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od 
niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem niniejszego postępowania, a wartość 
niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy; 

4) zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 
decyzji właściwego organu; 

5) są osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w 
związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom 
osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, 
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za 
przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku 
mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

6) są spółkami jawnymi, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo 
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo 
przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko 
środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w 



 

 

zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub 
przestępstwa skarbowego; 

7) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za 
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo 
przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w 
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub 
przestępstwa skarbowego; 

8) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza 
prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o 
udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę 
zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, 
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w 
celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub 
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;  

 
9) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie 

skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie 
zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, 
przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo 
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu 
osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo 
udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie 
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

10) są osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w 
art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania 
pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej (Dz. U. poz. 769) – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia sie wyroku; 

11) są spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo-akcyjną 
lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, 
komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie 
skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 
2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym 
wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – przez okres 1 roku od dnia 
uprawomocnienia się wyroku. 

- Podmioty prowadzące działalności gospodarczą, do oferty powinny dołączyć:  



 

 

a) aktualny wypis z właściwego rejestru handlowego albo aktualny wydruk z systemu 
CEIDG wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 
(o ile dotyczy), 

b) w przypadku oferentów z siedzibą lub miejscem zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. a należy 
przedstawić równoważny dokument potwierdzający rejestrację firmy wystawiony w 
kraju, w którym ma siedzibę lub w którym znajduje się miejsce zamieszkania właściciela 
firmy. 

 

W celu potwierdzenia spełniania warunków Wykonawcy zobowiązani są: 

1) złożyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania z powodu 
zachodzenia przesłanek wskazanych powyżej w pkt 6.1. Oświadczenie zawarte jest w 
formularzu oferty. 

Ocena formalna odbędzie się  na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów   według 
zasady "spełnia / nie spełnia". 

Wiedza i doświadczenie. 

Wymagania dotyczące posiadanego doświadczenia: 

Wykonawca wykaże, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, a w przypadku braku 
wykonawca winien wykazać, iż będzie opierał się na wiedzy i doświadczeniu podmiotu, 
który udokumentuje posiadaną wiedzę oraz doświadczenie tzn. wykaże iż zrealizował co 
najmniej 2 usługi o podobnym charakterze w okresie ostatnich 3 lat przed upływem 
terminu składania ofert, tj: 

 Dla części I. Usuwanie roślinności szuwarowej oraz krzewiastej (części nadziemnych i 
poziemnych) z terenów podmokłych tj. torfowisk, bagien, zbiorników wodnych na 
minimalnej powierzchni 20ha 

 Dla części II. Koszenie roślinności z terenów podmokłych i wilgotnych łąk na powierzchni 
min. 7,5 ha 

 Dla części III. Koszenie roślinności szuwarowej z terenów podmokłych tj. torfowisk, 
bagien, zbiorników wodnych na powierzchni min 2,5 ha 
 

2) Zamawiający wymaga dołączenia do oferty wykazu zrealizowanych usług potwierdzających 
posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia. Wzór dokumentu jest załącznikiem nr 5 do 
SIWZ.  Ponadto Zamawiający wymaga przedstawienia potwierdzonych za zgodność z 
oryginałem kopii dokumentów wystawionych przez usługobiorcę zawierających informację 
o zakresie zrealizowanych usług, okresie ich realizacji, powierzchni prac oraz czy zostały 
wykonane lub są wykonywane z należytą starannością. Zamawiający dopuszcza by te same 
dokumenty potwierdzały doświadczenie dla jednej, dwóch lub trzech części przetargu, 
jednakże każdorazowo należy je umieścić w wykazie dla poszczególnych części przetargu 



 

 

 W przypadku gdy Wykonawca zamierza polegać na zasobach obcych podmiotów 
w takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu 
pisemne zobowiązanie podmiotów obcych że udostępnią Wykonawcy swoje 
zasoby. Zobowiązanie takie należy dołączyć do załącznika nr 1 do SIWZ. 

7. Zamówienia uzupełniające, oferty częściowe i oferty wariantowe 
1. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.  
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  
3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, jeden oferent może złożyć ofertę na 
jedną, dwie lub trzy części. 

8. Wymagania dotyczące wadium  
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.  

9. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert  
- Ofertę należy złożyć w Biurze Projektu TP ALAUDA ul. św. Katarzyny 5/3, 87-100 Toruń: 
w formie papierowej w nieprzekraczalnym terminie:  do dnia: 22.10..2013 r. o godz. 14.1500 
 

Otwarcie ofert nastąpi w Biurze Projektu TP ALAUDA ul. św. Katarzyny 5/3, 87-100 Toruń: 
W dniu 22.10.2013 r. o godz. 14.45 
 

- Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem 
kopercie (paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco:  
 
„Oferta w postępowaniu na wykonanie usług polegających na usuwaniu roślinności 
szuwarowych i zarośli wierzbowych w ramach projektu POIŚ.05.01.00-00-362/12” 
Nie otwierać przed dniem: 22.10..2013 r. o godz. 14.45 
 
- Na kopercie (paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy. 

10. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia 

Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktury/rachunku wystawionej(go) przez 
Wykonawcę, w drodze przelewu bankowego, z terminem płatności do 21 dni od dnia 
otrzymania przez Zamawiającego  zaliczki środków stanowiących dofinansowanie z U.E. na 
rachunek bankowy Wykonawcy. Zamawiający zapewnia sobie prawo do wydłużenia terminu 
płatności  jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które Zamawiający zamierzał 
przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane lub 
zostaną przyznane z opóźnieniem. 
Każdorazowo podstawą wystawienia faktury/rachunku będzie, przedstawiony 
Zamawiającemu do zatwierdzenia, protokół odbioru zrealizowanego w ramach niniejszego 
zamówienia każdego z poszczególnych etapów wymienionych w załącznika nr 3 (OPZ) do SIWZ. 

11. Termin związania ofertą 
Wykonawca pozostanie związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 



 

 

 
12. Opis kryterium, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty  

Oferty będą oceniane według kryterium najniższa cena 100%. 
 

 
Podpis  

   
 

Toruń 10.102013 
Załączniki: 

- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ). 


