
 
Olesno, dnia 29.09.2020 r.  

Nr IX.IX.05.2020 

 

Renaturalizacja zbiornika wodnego w Kucobach 

 

 

§ 1. 

Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego 

 

1.1 Zamawiający 

Gmina Olesno 

46-300 Olesno, ul. Pieloka 21 

tel. (034) 359 78 41-44, fax  (034) 359 72 83 

REGON: 151398600, NIP: 5761562352 

Poczta elektroniczna: zamowienia@olesno.pl  

  

§ 2. 

Tryb udzielenia zamówienia 

 

Zamówienie nie jest prowadzone wg zapisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (tj. Dz. U. z 2019 poz. 1843) ponieważ jego wartość nie przekracza wartości 

30.000 euro 

Zamówienie prowadzone jest zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami w 

szczególności z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 

1145). 

Postępowanie o udzielenie zamówienia udzielane zgodnie z zasadą konkurencyjności, dla 

zamówienia o wartości przekraczającej 50 tys. zł netto zgodnie z Wytycznymi w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 

 

§ 3. 

Opis przedmiotu zamówienia 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest renaturalizacja zbiornika wodnego w Kucobach. 

2. W ramach zadania zaplanowano renaturalizację zbiornika wodnego Kucoby. Aktualnie 

zbiornik jest porośnięty nalotem drzew, krzewów, ze względu na brak szamborów w 

zastawce typu Mnich następuje przeciek wody, skutkiem czego woda nie jest piętrzona i 

utrzymuje się na poziomie ok. 10 cm.  

3. Zakres zamówienia obejmuje: 

- remont mnichów z montażem szandorów, 

- usunięcie nalotów/podrostów drzew i  krzewów oraz innych podrostów z pozostawieniem 

pasa szuwar z trzciny i pałek szerokolistnych poprzez wykoszenie chwastów i samosiejek, 

- odmulenie i oczyszczenie dna zbiornika, 

- powiększenie miejsca żerowania płazów poprzez wymianę piasku na plaży, 

- nawiezienie narzutu kamiennego (wypłycenia), 

- montaż trzech tablic informacyjnych, 

- wycięcie suchych drzew, 

- naprawę istniejącego ogrodzenia 

- uprzątnięcie terenu. 

4. Zadanie należy wykonać pod nadzorem herpetologicznym (po stronie wykonawcy), 

zgodnie z dokumentacją projektową oraz przedmiarem robót. Zamawiający wymaga, by 
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Wykonawca wskazał w treści formularza ofertowego imię i nazwisko herpetologa, 

który będzie nadzorował wykonanie przedmiotu zamówienia, a także przedstawi 

informacje o jego wykształceniu, doświadczeniu. Za odpowiednie wykształcenie i 

doświadczenie Zamawiający uzna: wykształcenie wyższe - co najmniej studia 

pierwszego stopnia lub studia drugiego stopnia, lub jednolite studia magisterskie 

(ochrona środowiska i nauki biologiczne - biologia, ekologia, ekologia i zarządzanie 

zasobami przyrody/ środowiska, biologia środowiskowa; nauki rolnicze - rybactwo, 

zootechnika; nauki leśne – leśnictwo) oraz doświadczenie w dziedzinie herpetologii 

rozumiane jako czynny udział eksperta w inwentaryzacjach gatunków płazów  lub 

badaniach gatunków płazów lub planowaniu ochrony gatunków płazów lub monitoringu 

gatunków płazów. 

5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w dokumentacji, 

stanowiącej załącznik do niniejszego zapytania. 

6. Prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami dotyczącymi 

przedmiotu zamówienia, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane (t.j. Dz. U. 2019 nr 1186). 

7. Zamówienia współfinansowane jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, działanie 05.01 - Ochrona różnorodności 

biologicznej. 

 

Kod CPV zamówienia:  

45244000-9 wodne roboty budowlane  

45112710-5 roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 

 

 

§ 4. 

Termin wykonania zamówienia 

 

Przewidywany termin realizacji zamówienia: termin zakończenia 30.11.2020 r. 

 

§ 5. 

Warunki udziału w postępowaniu 

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

a) posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, 

b) posiadają wiedzę i doświadczenie  

c) posiadają potencjał techniczny, 

d) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - warunek zostanie spełniony 

jeśli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował ekspertem w 

specjalności herpetologia, 

e) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację 

zamówienia. 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy w terminie wyznaczonym 

przez Zamawiającego złożą wypełniony formularz ofertowy (wzór formularza ofertowego 

stanowi załącznik nr  1 do zapytania ofertowego)  

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne, z wyjątkiem zamówień 

sektorowych, udzielane przez beneficjenta nie będącego podmiotem zobowiązanym do 

stosowania ustawy Pzp zgodnie z art. 3 ustawy Pzp, nie mogą być udzielane podmiotom 

powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe 

rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do 



 
zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu 

beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru 

wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: 

a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

b. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, 

c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika, 

d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w 

linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w 

stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

§ 6. 

Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń lub dokumentów, wskazanie osób uprawnionych do 

porozumiewania się z wykonawcami 

 

1. Wnioski, zawiadomienia, informacje dotyczące procedury zamawiający i wykonawcy 

przekazują na piśmie, faksem, drogą elektroniczną. 

2. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami jest: 

Kamil Brzęczek tel. 34 / 350 91 72 od 8.
00 

– 15.
00 

 

§ 7 

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

 

1. Ofertę należy przesłać Zamawiającemu w formie elektronicznej w terminie do godz. 

10.00 dnia 15.10.2020 r. 
2. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty w wersji papierowej na adres 

określony w punkcie 1.1.  

§ 8. 

Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z 

podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert 

 

1. Kryteriami oceny ofert jest cena – 100% (maks. 100 pkt.) 

2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca warunki zapytania ofertowego z 

najwyższą liczbą punktów.  

3. Ilość punktów uzyskanych przez Wykonawcę zostanie obliczony wg następującego 

wzoru:  

Cena najniższej oferty/ cena badanej oferty x 100 punktów x 100%  

 

§ 9. 

Zmiany umowy 

 

Zamawiający dopuszcza możliwość zmian niniejszej umowy. Zmiany mogą dotyczyć: 

1. przesunięcia terminu wykonania zamówienia spowodowanego przesunięciem terminu 

realizacji projektu, zmianami w harmonogramie projektu oraz wszelkimi decyzjami 

instytucji dotującej z innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy wskazanych przez 

Wykonawcę lub Zamawiającego, 

2. zmian w zakresie warunków umowy oraz sposobu jej realizacji ze względu na zmiany 

regulacji prawnych obowiązujących w dniu zawarcia umowy, 



 
3. innego zdarzenia uniemożliwiającego wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z 

zapytaniem ofertowym. 

 

§ 10 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 

umowy. 

 

1. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający przystąpi do negocjacji warunków 

umowy. 

2. Zamawiający wymaga, aby w umowie znalazły się zapisy niniejszego zapytania 

ofertowego dotyczącego przedmiotu zamówienia oraz terminu wykonania. 

3. Płatność nastąpi po wykonaniu zamówienia w terminie do 21 dni od dostarczenia 

faktury. 

4. Podstawą wystawienia faktury jest podpisanie protokołu odbioru robót bez uwag. 

 

§ 11. 

Ochrona danych osobowych 

 

1. Zamawiający informuje, że administratorem danych osobowych Wykonawcy Urząd 

Miejski, 46-300 Olesno, ul. Pieloka 21, tel. (034) 359 78 41-44, fax  (034) 359 72 83. 

2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można skontaktować 

się z inspektorem ochrony danych osobowych za pośrednictwem adresu: iod@olesno.pl  

3. Dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby przeprowadzenia postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego oraz w celu archiwizacji. 

4. Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 

lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania 

umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. 

5. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp.  

6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych, a także na 

warunkach określonych w przepisach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, prawo sprostowania danych, ich 

usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania. Osobie, której dane dotyczą przysługuje 

prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

7. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić 

Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz 

zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co skutkować może 

wykluczeniem wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego oferty. 

 

Załączniki: 

1. Formularz ofertowy. 

2. Dokumentacja projektowa. 

 

Burmistrz Olesna 

  

Sylwester Lewicki 
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