
OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM

 ZAMAWIAJĄCY:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie, ul. T. Firlika 20, 
71 - 637 Szczecin, tel. (91) 430 52 36, fax (91) 430 52 -01, e-mail: 
przetargi.szczecin@rdos.gov.pl  ,   adres strony internetowej: 
http://szczecin.rdos.gov.pl/, NIP: 851-307-35-63, REGON: 320-590-577 

DANE KONTAKTOWE ZAMAWIAJĄCEGO:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie, ul. T. Firlika 20, 
71- 637 Szczecin 

 Osoba wyznaczona do kontaktu: 

Dagmara Jasnowska 

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie

ul. T. Firlika 20, 71 - 637 Szczecin,  91 43 05 236, 
dagmara.jasnowska.szczecin@rdos.gov.pl

Uwaga:  Wszelką  korespondencję  kierowaną  do  Zamawiającego  należy  opatrzyć
dopiskiem: „Dialog techniczny związany z postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego  na  wykonanie  oceny  efektu  przeprowadzonych  zabiegów  ochrony
czynnej  na  wybranych  obszarach  Natura  2000  wraz  z  monitoringiem  zerowym
wybranych siedlisk przyrodniczych” 

I. PODSTAWA PRAWNA 

Dialog  techniczny  prowadzony  jest  na  podstawie  art.  31a  -  31c  ustawy  z  dnia  
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn.
zm.)  oraz  zgodnie  z  „Regulaminem  przeprowadzania  dialogu  technicznego”,
opublikowanym na stronie internetowej Zamawiającego. 

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ CEL PROWADZENIA DIALOGU 

1. Zamawiający  ogłasza  dialog  techniczny  związany  z  postępowaniem  
o udzielenie zamówienia publicznego,  którego przedmiotem jest  wykonanie
oceny  efektu  przeprowadzonych  zabiegów  ochrony  czynnej  na  wybranych
obszarach Natura 2000 wraz z monitoringiem zerowym wybranych siedlisk
przyrodniczych.
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2. Celem dialogu technicznego jest doradztwo i uzyskanie informacji w zakresie 
przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji istotnych warunków
zamówienia i określenia warunków umowy.

3. W  toku  dialogu  Zamawiający  jest  uprawniony  do  ograniczenia  
lub  rozszerzenia  zakresu  przedmiotu  Dialogu  do  wybranych  przez  siebie
zagadnień, o ile w jego ocenie pozwoli to na uzyskanie wszystkich istotnych
informacji dla planowanego postępowania o  udzielenie zamówienia.

 III. ZGŁOSZENIE DO UDZIAŁU W DIALOGU TECHNICZNYM 

1. Podmioty  zainteresowane  udziałem  w  dialogu  technicznym,  spełniające
wymagania określone w niniejszym Ogłoszeniu składają zgłoszenia do udziału
w  dialogu  technicznym  (Załącznik  nr  1)  wraz  z  innymi  dokumentami
wskazanymi w niniejszym Ogłoszeniu.

2. Zgłoszenia można składać: 

1) osobiście, w siedzibie Zamawiającego lub; 
2) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: 
 przetargi.szczecin@rdos.gov.pl.
3. Termin składania zgłoszeń: do 30 września 2019 r. Decyduje data wpływu

zgłoszenia do Zamawiającego.
4. Zamawiający  nie  jest  zobowiązany  do  zaproszenia  do  udziału  w  dialogu

technicznym  podmiotów,  które  złożą  zgłoszenie  do  udziału  w  dialogu  
po wyznaczonym terminie. 

IV. ZASADY PROWADZENIA DIALOGU 

1. Dialog  techniczny prowadzony będzie  zgodnie  z  przepisami  ustawy Prawo
zamówień publicznych oraz postanowieniami  „Regulaminu przeprowadzania
dialogu  technicznego”  opublikowanego  na  stronie  internetowej
Zamawiającego. 

2. Warunkiem  udziału  w  dialogu  technicznym  jest  złożenie  zgłoszenia,
stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia wraz z dokumentem
poświadczającym  należyte  umocowanie  do  reprezentacji  zgłaszającego,  
w terminie określonym w niniejszym Ogłoszeniu. 

3. Zamawiający  zaprosi  do  udziału  w  dialogu  technicznym  podmioty,  które:
dysponują  osobami  zdolnymi  do  wykonania  zamówienia  o  odpowiednich
kwalifikacjach,  tj.:  zatrudniają  co  najmniej  jednego  botanika  (fitosocjologa),
posiadającego wykształcenie wyższe z co najmniej  jednej, z następujących
dziedzin nauk rolniczych lub/i nauk ścisłych i przyrodniczych, który:
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1)  wykonał  co  najmniej  jeden  monitoring  siedlisk  przyrodniczych  na  potrzeby
Państwowego Monitoringu Środowiska lub wynikający z planu zadań ochronnych  
dla obszarów Natura 2000 lub, 
2) był autorem/współautorem co najmniej 1 pracy inwentaryzacyjnej/monitoringowej 
z zakresu botaniki.

4. Zaproszenie  zostanie  przesłane  na  adres  e-mail  wskazany  w  zgłoszeniu  
do udziału w dialogu technicznym. 

5. Do zgłoszenia należy dołączyć dokumenty potwierdzające:
1)  wykształcenie  wyższe  z  co  najmniej  jednej,  z  następujących  dziedzin  nauk
rolniczych lub/i nauk ścisłych i przyrodniczych,
2) wykonanie co najmniej jednego monitoringu siedlisk przyrodniczych na potrzeby
Państwowego Monitoringu Środowiska lub wynikającego z planu zadań ochronnych
dla  obszarów  Natura  2000  lub,  co  najmniej  1  pracy  inwentaryzacyjnej/
monitoringowej z zakresu botaniki.

6. Dialog  techniczny  prowadzony  będzie  w  języku  polskim.  Do  dokumentów
sporządzonych w językach innych niż  polski  należy  dołączyć tłumaczenia  
na język polski. 

7. Dialog  ma  charakter  jawny,  z  zastrzeżeniem  §  3  ust.  7  „Regulaminu
przeprowadzania dialogu technicznego”. 

8. Dialog techniczny prowadzony będzie w formie elektronicznej.
9. Termin zakończenia dialogu technicznego przewidywany jest na 18.10.2019 r.
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