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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:411090-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Szczecin: Ochrona środowiska
2019/S 168-411090

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: Dagmara Jasnowska st. specjalista ds. zamówień publicznych
Tel.:  +48 914305236
E-mail: dagmara.jasnowska.szczecin@rdos.gov.pl 
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: http://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/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

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:
Opracowanie projektów planów zadań ochronnych: Ostoja Golczewska PLH320052, Torfowisko Reptowo
PLH320056, w ramach projektu nr POIS.02.04.00-00-0193/16 pn.: „Opracowanie planów zadań ochronnych
dla...
Numer referencyjny: ZP.261.38.2019.DJ.111

mailto:dagmara.jasnowska.szczecin@rdos.gov.pl
http://szczecin.rdos.gov.pl/
http://szczecin.rdos.gov.pl
https://miniportal.uzp.gov.pl/
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II.1.2) Główny kod CPV
90720000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji planów zadań ochronnych dla obszarów
Natura 2000: Ostoja Golczewska PLH320052, Torfowisko Reptowo PLH320056, w ramach projektu nr
POIS.02.04.00-00-0193/16 pn.: „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 (PZObis)”,
realizowanego w ramach osi II, działanie 2.4 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

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:
Ostoja Golczewska
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90720000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest pracowanie dokumentacji planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000:
Ostoja Golczewska.

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

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/04/2021
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:
Nr POIS.02.04.00-00-0193/16 pn.: „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000
(PZObis)”, realizowanego w ramach osi II, działanie 2.4 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
2014 – 2020
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II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 700,00 PLN
Kryterium oceny ofert: cena 55 %, doświadczenie 45 %
Etap III współpraca po odebraniu dokumentacji - 12 miesięcy

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Torfowisko Reptowo
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90720000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest pracowanie dokumentacji planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000:
Torfowisko Reptowo.

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

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/04/2021
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:
Nr POIS.02.04.00-00-0193/16 pn.: „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000
(PZObis)”, realizowanego w ramach osi II, działanie 2.4 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
2014 – 2020

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 1 800,00 PLN
Kryterium oceny ofert: cena 45 %, doświadczenie 55 %
Etap III współpraca po odebraniu dokumentacji - 12 miesięcy

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

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
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III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
5.1 nie podlegają wykluczeniu, na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1, pkt 5 i pkt 8 ustawy.
5.2 spełniają następujące warunki dotyczące:
5.2.1 kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej;
5.2.2 sytuacji ekonomicznej lub finansowej: zamawiający nie określa warunków w powyższym zakresie;
5.2.3 zdolności technicznej lub zawodowej.
Wykonawca spełni warunek, jeżeli:
1. w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –
w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 2 usługi obejmujące swoim zakresem:
a) ekspertyzy przyrodnicze, polegające w szczególności na inwentaryzacji lub monitoringu siedlisk
przyrodniczych lub gatunków będących przedmiotami ochrony obszarów Natura 2000;
b) lub plany zadań ochronnych lub plany ochrony dla obszarów Natura 2000;
c) lub plany ochrony rezerwatów przyrody, parków narodowych lub parków krajobrazowych.
Wraz z podaniem przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których te usługi zostały wykonane oraz
załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego
usługi były lub są wykonywane.
Przez 1 wykonaną usługę zamawiający rozumie realizację 1 ekspertyzy / 1 planu zadań ochronnych lub planu
ochrony dla obszarów Natura 2000 / 1 planu ochrony rezerwatów przyrody, parków narodowych lub parków
krajobrazowych.
Opisany warunek należy spełnić oddzielnie dla każdej części – tymi samymi usługami wykonawca może
wykazać się do dowolnej liczby części.
Ponadto wykonawca wykaże, że będzie dysponował na etapie realizacji umowy osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia, w części 1: koordynator, osoba specjalizująca się w zakresie lądowych siedlisk
przyrodniczych,osoba specjalizująca się w zakresie wodnych siedlisk przyrodniczych,zoolog, osoba
specjalizująca się w zakresie GIS; w części 2 koordynator, osoba specjalizująca się w zakresie lądowych
siedlisk przyrodniczych,osoba specjalizująca się w zakresie briologii,zoolog, hydrolog, osoba specjalizująca się
w zakresie GIS.

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:
Za wykonanie przedmiotu umowy,
1) za etap I – wstępny oraz etap II - moduł A (łącznie) w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto;
2) za etap II - moduł B, w wysokości 55 % wynagrodzenia brutto;
3) za etap II - moduł C, w wysokości 35 % wynagrodzenia brutto.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty realizacji umowy, w tym wynagrodzenie
za przeniesienie majątkowych praw autorskich.
3. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, nastąpi w 3 częściach, tj.:
1) za etap I – wstępny oraz etap II - moduł A (łącznie);
2) za etap II - moduł B;
3) za etap II - moduł C.
4. Na podstawie faktury, każdorazowo w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury za każdą z 3 ww. części.
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III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie 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: 04/10/2019
Czas lokalny: 12:00

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: 04/10/2019
Czas lokalny: 13:00
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 4.10.2019 r. o godzinie 13:00 w siedzibie zamawiającego: I piętro, pokój nr 106.
Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPotalu i dokonywane
jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

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:

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
Krajowa Izba Odwoławcza
Warszawa
Polska
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VI.4.3) Składanie odwołań

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

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28/08/2019


