
Ogłoszenie nr 510139618-N-2019 z dnia 09-07-2019 r.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie: Wykonanie dokumentacji projektowej na
wykonanie i montaż barier kierujących migrujące organizmy rzeczne poza strefy niebezpieczne w
okolicach Elektrowni Wodnej Kamienna na Drawie w ramach projektu LIFE13 NAT/PL/000009

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
LIFE13 NAT/PL/000009 (okres trwania 2014 – 2019r.) pn. „Active protection of water-crowfoots
habitats and restoration of wildlife corridor in the River Drawa basin in Poland” "Czynna ochrona
siedlisk włosieniczników i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce". Projekt
jestwspółfinansowany przez Komisję Europejską oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Warszawie (NFOŚiGW)

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 541202-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie, Krajowy numer identyfikacyjny
32059057700000, ul. ul. Teofila Firlika  20, 71-637  Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo
Polska, tel. 914305200, e-mail agnieszka.dobrzynska.szczecin@rdos.gov.pl, faks 914305201.
Adres strony internetowej (url): http://bip.szczecin.rdos.gov.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa terenowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie dokumentacji projektowej na wykonanie i montaż barier kierujących migrujące
organizmy rzeczne poza strefy niebezpieczne w okolicach Elektrowni Wodnej Kamienna na Drawie
w ramach projektu LIFE13 NAT/PL/000009

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP.261.23.2019.AD.64

II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
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budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane:

Przedmiotem niniejszego zamówienia Wykonanie dokumentacji projektowej na wykonanie i montaż
barier kierujących migrujące organizmy rzeczne poza strefy niebezpieczne w okolicach Elektrowni
Wodnej Kamienna na Drawie w ramach projektu LIFE13 NAT/PL/000009. Opis przedmiotu
zamówienia. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest „Wykonanie dokumentacji projektowej na
wykonanie i montaż barier kierujących migrujące organizmy rzeczne poza strefy niebezpieczne w
okolicach Elektrowni Wodnej Kamienna na Drawie w ramach projektu LIFE13 NAT/PL/000009” w
ramach działania C.4.5 Zakup i montaż barier, w ramach projektu LIFE13 NAT/PL/000009,
LIFEDrawaPL” pn. „Active protection of water-crowfoots habitats and restoration of wildlife
corridor in the River Drawa basin in Poland” "Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i
udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce". Projekt jest współfinansowany
przez Komisję Europejską oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Warszawie (NFOŚiGW). W ramach zamówienia dla lokalizacji przy MEW Kamienna należy
wykonać dokumentację projektową, czyli projekt budowlany i wykonawczy posadowienia
konstrukcji mocujących barierę, projekt mechaniczny wykonawczy elementów bariery wraz
systemem rozkładania i zwijania bariery, systemu składowania bariery po zwinięciu, specyfikację
techniczne, przedmiar i kosztorys inwestorski wraz z innymi niezbędnymi dokumentami
wynikającymi z obowiązujących przepisów, uzgodnieniami i decyzją o pozwoleniu na budowę;
Przedmiotem zamówienia jest: a) opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo -
kosztorysowej niezbędnej do złożenia wniosków o wydanie decyzji pozwolenia na budowę i innych
wymaganych przepisami pozwoleń oraz zlecenia robót budowlanych. b) złożenie w imieniu
Zamawiającego właściwym organom kompletnych wniosków: o wydanie decyzji o pozwoleniu na
budowę i innych wymaganych prawem pozwoleń oraz uzyskanie decyzji o zatwierdzeniu projektu
budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę i innych wymaganych prawem pozwoleń
administracyjnych niezbędnych dla realizacji robót budowlanych, c) sprawowanie nadzoru
autorskiego w czasie realizacji robót budowlanych na podstawie dokumentacji wykonanej przez
Wykonawcę.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie
II.5) Główny Kod CPV: 71355000-1

Dodatkowe kody CPV: 71354000-4, 71221000-3, 71220000-6, 71320000-7, 71248000-8

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
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art.93 ust.1 pkt 1 w postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ
OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie
zamówienia jest zgodne z przepisami.
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