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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:144354-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Szczecin: Usługi doradcze w zakresie środowiska naturalnego
2019/S 062-144354

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
PL
ul. Firlika 20
Szczecin
71-637
Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Dobrzyńska st. specjalista ds. zamówień publicznych
Tel.:  +48 914305236
E-mail: agnieszka.dobrzynska.szczecin@rdos.gov.pl 
Faks:  +48 914305201
Kod NUTS: PL424
Adresy internetowe:
Główny adres: http://szczecin.rdos.gov.pl/

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://szczecin.rdos.gov.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5) Główny przedmiot działalności
Środowisko

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Ocena efektu przeprowadzonych zabiegów ochrony czynnej na 4 obszarach Natura 2000: część nr 1 - Warnie
Bagno, część nr 2 - Mirosławiec, część nr 3 - Diabelskie Pustacie część nr 4 - Bagno i Jezioro
Numer referencyjny: ZP.261.11.2019.AD.36

II.1.2) Główny kod CPV

mailto:agnieszka.dobrzynska.szczecin@rdos.gov.pl
http://szczecin.rdos.gov.pl/
https://szczecin.rdos.gov.pl
https://miniportal.uzp.gov.pl/
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71313000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Ocena efektu przeprowadzonych zabiegów ochrony czynnej na stan zachowania wybranych siedlisk
przyrodniczych zależnych od wód na obszarach Natura 2000:
Część nr 1 - Warnie Bagno PLH 320047,
Część nr 2 - Mirosławiec PLH320045,
Część nr 3 - Diabelskie Pustacie PLH 320048,
Część nr 4 - Bagno i Jezioro Ciemino PLH320036
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznikach do wzoru umowy.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Warnie Bagno PLH 320047
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90711500

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL42

II.2.4) Opis zamówienia:
Przeprowadzenie oceny wpływu wykonanych działań ochronnych na stan zachowania siedliska przyrodniczego
będącego przedmiotem ochrony w obszarze Natura 2000 Warnie Bagno PLH320047 położonym w powiecie
koszalińskim, gmina Będzino. Ocenie podlegają płaty siedliska 7110 Torfowiska wysokie z roślinnością
torfotwórczą (żywe), objęte zabiegami ochrony czynnej polegającymi m.in. na usuwaniu drzew z kopuł
torfowiska na szacowanej łącznej powierzchni 10,91 ha.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 9 756.10 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych



Dz.U./S S62
28/03/2019
144354-2019-PL

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 3 / 8

28/03/2019 S62
https://ted.europa.eu/
TED

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

3 / 8

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
Kryteria oceny ofert: Cena 60 %, Doświadczenie eksperta botanika 40 %.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Mirosławiec PLH320045
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90711500

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL42

II.2.4) Opis zamówienia:
Przeprowadzenie oceny wpływu wykonanych działań ochronnych na stan zachowania siedliska przyrodniczego
będącego przedmiotem ochrony w obszarze Natura 2000 Mirosławiec PLH320045 położonym w powiecie
wałeckim, w gminie Mirosławiec. Ocenie podlegają płaty siedliska 7140 Torfowiska przejściowe i trzęsawiska
(przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea nigrae), objęte zabiegami ochrony czynnej polegającymi
na usuwaniu krzewów oraz nalotu i podrostu drzew na szacowanej łącznej powierzchni 5,07 ha.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 13 821.14 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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
Kryteria oceny ofert: Cena 60 %, Doświadczenie eksperta botanika 40 %.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Diabelskie Pustacie PLH 320048
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Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90711500

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL42

II.2.4) Opis zamówienia:
Przeprowadzenie oceny wpływu wykonanych działań ochronnych na stan zachowania siedliska przyrodniczego
będącego przedmiotem ochrony w obszarze Natura 2000 Diabelskie Pustacie PLH 320048 położonym w
powiecie szczecineckim, gmina Borne Sulinowo. Ocenie podlegają płaty siedlisk przyrodniczych na szacowanej
łącznej powierzchni 34,26 ha

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 16 260.16 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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
Kryteria oceny ofert: Cena 60 %, Doświadczenie eksperta botanika 40 %.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Bagno i Jezioro Ciemino PLH320036
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90711500

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL42

II.2.4) Opis zamówienia:
Przeprowadzenie oceny wpływu wykonanych działań ochronnych na stan zachowania siedliska przyrodniczego
będącego przedmiotem ochrony w obszarze Natura 2000 Bagno i Jezioro Ciemino PLH320036 położonym w
powiecie szczecineckim, gmina Borne Sulinowo. Ocenie podlegają płaty siedliska 7120 Torfowiska wysokie,
zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji, objęte zabiegami ochrony czynnej
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polegającymi na usuwaniu samosiewu i nalotu drzew i krzewów i regulacji stosunków wodnych na szacowanej
łącznej powierzchni 0,16 ha.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 7 515.48 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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
Kryteria oceny ofert: Cena 60 %, Doświadczenie eksperta botanika 40 %.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Nie dotyczy

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Nie dotyczy

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: nie podlegają wykluczeniu, na podstawie art.
24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1, pkt 5 i pkt 8 ustawy, spełniają następujące warunki dotyczące: zdolności technicznej lub
zawodowej. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że:
W okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie), zrealizował należycie usługę/ i polegającą/e na wykonaniu: 1 projektu planu
ochrony parku narodowego lub 1 projektów planów ochrony dla rezerwatów przyrody lub 1 projektów planów
zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 lub, 1 projektu planu ochrony dla rezerwatu przyrody lub,
1 sprawozdania z weryfikacji terenowej wybranych siedlisk przyrodniczych, 1 pracy inwentaryzacyjnej /
monitoringowej z zakresu botaniki, o wartości łącznie co najmniej 2 000 PLN brutto. Opisany warunek należy
spełnić oddzielnie do każdego zadania - tą samą usługą można wykazać się do dowolnej liczby zadań.
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Dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jednym ekspertem botanikiem (fitosocjologiem), posiadającym
wykształcenie wyższe z co najmniej jednej, z następujących dziedzin naukowych: biologia, ochrona
środowiska, ochrona przyrody, ekologia, leśnictwo, geografia, który: wykonał co najmniej jeden monitoring
siedlisk przyrodniczych na potrzeby Państwowego Monitoringu Środowiska lub wynikający z planu zadań
ochronnych dla obszarów Natura 2000 lub, był autorem/współautorem co najmniej 1 pracy inwentaryzacyjnej/
monitoringowej z zakresu botaniki.Opisany warunek należy spełnić oddzielnie do każdego zadania - tą samą
osobą można wykazać się do dowolnej liczby zadań.
Dokumenty wymagane na etapie składania ofert: JEDZ, Zobowiązanie podmiotu trzeciego, Pełnomocnictwo,
Formularz ofertowy, dowód wniesienia wadium (bezgotówkowe wniesione elektronicznie podpisane
elektronicznie przez gwaranta).
Dokumenty wymagane po złożeniu ofert: informacji z Krajowego Rejestru Karnego, zaświadczenia właściwego
naczelnika urzędu skarbowego,zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, odpisu z właściwego rejestru,
oświadczenia Wykonawcy, dokumentów dotyczących podmiotu trzeciego, wykaz osób, wykaz usług wraz
referencjami.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości:
Część nr 1 - Warnie Bagno PLH 320047 - 200,00 PLN (słownie: dwieście złotych),
Część nr 2 - Mirosławiec PLH320045 - 400,00 PLN (słownie: czterysta złotych),
Część nr 3 - Diabelskie Pustacie PLH 320048 - 400,00 PLN (słownie: czterysta złotych),
Część nr 4 - Bagno i Jezioro Ciemino PLH320036 - 200,00 PLN (słownie: dwieście złotych)

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2) Warunki realizacji umowy:

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania
zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

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

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 09/05/2019
Czas lokalny: 11:00
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IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 09/05/2019
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:
Ofertę wraz z dokumentami, należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty
lub wniosku, dostępnego na ePUAP i udostępnionego na mini portalu. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie
aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert
za pomocą klucza prywatnego.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Decydujące znaczenie, dla zachowania terminu składania ofert, ma data i godzina wpływu oferty do
Zamawiającego.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6, polegających
na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia do 78 % wartości zamówienia.
Wykonawca jest zobowiązany przedstawić raporty lub/i ekspertyzy przyrodnicze z realizacji zadania w
następujących terminach:
a) Etap I: raport z monitoringu zerowego do 30.9.2019 r.,
b) Etap II: raport z nadzoru przyrodniczego do 31.1.2020 r.,
c) Etap III: raport z oceny wpływu przeprowadzonych działań ochronnych na stan zachowania wybranego
siedliska przyrodniczego do 31.3.2020 r.,
d) Etap IV: raport z monitoringu przyrodniczego oraz raport końcowy wraz ekspertyzą przyrodniczą do
30.11.2020 r.
Za wykonanie poszczególnych etapów Zadania Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe, w tym:
1) za I etap:, 2) za II etap:, 3) za III etap:, 4) za IV etap.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
Warszawa
Polska

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
Warszawa
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Polska

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
26/03/2019


