
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi

Koszenie i przygotowanie siana z istniejących poletek żubrowych w ramach projektu
„Kompleksowa ochrona żubra w Polsce."

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: NADLEŚNICTWO AUGUSTÓW

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 790011210

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Turystyczna 19

1.5.2.) Miejscowość: Augustów

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-300

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL843 - Suwalski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: augustow@bialystok.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://augustow.bialystok.lasy.gov.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_augustow

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Gospodarka leśna.

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Koszenie i przygotowanie siana z istniejących poletek żubrowych w ramach projektu
„Kompleksowa ochrona żubra w Polsce."

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-999f25dd-cd9f-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00107751/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
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2.7.) Data ogłoszenia: 2021-07-08 08:41

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00055941/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Koszenie i przygotowanie siana z istniejących poletek żubrowych w ramach projektu
„Kompleksowa ochrona żubra w Polsce”.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:
„Kompleksowa ochrona żubra w Polsce”.

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o
zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00082952/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: AUG.S.270.6.3.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 10472,22 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: „Koszenie i przygotowanie siana z istniejących poletek
żubrowych w ramach projektu „Kompleksowa ochrona żubra w Polsce””. Numer projektu:
POIS.02.04.00-00-0027/18. Przedmiot zamówienia obejmuje: Koszenie mechaniczne kosiarką
listwową lub rotacyjną z wyłączeniem kosiarek bijakowych, przewracanie (suszenie), grabienie
mechaniczne. Siano należy składować w stogach w wyznaczonych miejscach przez leśniczego
ds. łowieckich w terminie do 2 tygodni po pokosie. Koszenie od środka na zewnątrz koszonej
powierzchni przy zastosowaniu wypłaszaczy. Lokalizacja działek wraz z powierzchnią została
określona w pkt 3SWZ. Łączna powierzchnia: 8,73 ha. Przedmiotem zamówienia jest usługa
koszenia ze zbiorem i składowaniem siana do wykonania na terenie Nadleśnictwa
Augustów.Szczegółową lokalizację przedstawiają mapy planowanych zadań (Załącznik nr 3 do
SWZ) Usunięcie siana w sposób ręczny lub mechaniczny wraz ze zbiorem i składowaniem,
należy prowadzić przy uwzględnieniu następujących zasad: a. Jako zabiegi mechaniczne należy
rozumieć koszenie za pomocą kosiarki rotacyjnej lub listwowej. Koszenie poletek nie może
odbywać się okrężnie od zewnątrz do środka działki. Dopuszczalne są formy koszenia (np. od
środka na zewnątrz lub z jednego boku działki na drugi), które nie zaganiają ptaków i innych
zwierząt do śmiertelnej pułapki, jaką stanowi ostatni fragment nieskoszonej trawy. Okres
realizacji zamówienia: Całość prac należy wykonać w ciągu 20 dni roboczych od daty
podpisania umowy.
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4.5.3.) Główny kod CPV: 77000000-0 - Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne
i pszczelarskie

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

90721700-4 - Usługi ochrony gatunków zagrożonych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo
zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:
0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 11031,23 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 11031,23 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 11031,23 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie
zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Usługi Leśne Dariusz Wojewnik

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 846-120-36-79

7.3.3) Ulica: Lebiedzin 8

7.3.4) Miejscowość: Lebiedzin

7.3.5) Kod pocztowy: 16-310
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7.3.6.) Województwo: podlaskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?:
Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-07-02

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 11031,23 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 20 dni

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: w ciągu 20 dni roboczych od daty podpisania umowy.
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