
Ogłoszenie nr 510273976-N-2019 z dnia 14-12-2019 r.  
 

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie: Wykonanie dokumentacji planów ochrony dla 
rezerwatów: Rzeka Rekowa oraz Nadmorski Bór Storczykowy, w ramach projektu pt. „Opracowanie 

dokumentacji planów ochrony dla wybranych rezerwatów przyrody w województwie zachodniopomorskim”, 
finansowanego ze środków WFOŚiGW w Szczecinie oraz NFOŚiGW w Warszawie.  

 
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi  

Zamieszczanie ogłoszenia:  
obowiązkowe  
Ogłoszenie dotyczy:  
zamówienia publicznego  
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  
nie  
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:  
tak  
Numer ogłoszenia: 550246837-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 
dagmara.jasnowska.szczecin@rdos.gov.pl, faks 914305201.  
Adres strony internetowej (url): http://szczecin.rdos.gov.pl/  
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:  
Administracja rządowa terenowa 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  
Wykonanie dokumentacji planów ochrony dla rezerwatów: Rzeka Rekowa oraz Nadmorski Bór Storczykowy, w 
ramach projektu pt. „Opracowanie dokumentacji planów ochrony dla wybranych rezerwatów przyrody w 
województwie zachodniopomorskim”, finansowanego ze środków WFOŚiGW w Szczecinie oraz NFOŚiGW w 
Warszawie.  
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):  
ZP.261.51.2019.DJ.179  
II.2) Rodzaj zamówienia:  
Usługi  
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych 
lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie 
zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:  
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie pełnej dokumentacji planów ochrony rezerwatów przyrody w 
województwie zachodniopomorskim:Rzeka Rekowa oraz Nadmorski Bór Storczykowy, w ramach projektu pt. 
„Opracowanie dokumentacji planów ochrony dla wybranych rezerwatów przyrody w województwie 
zachodniopomorskim”, finansowanego ze środków WFOŚiGW w Szczecinie oraz NFOŚiGW w Warszawie.  
II.4) Informacja o częściach zamówienia:  
Zamówienie było podzielone na części:  
tak  
II.5) Główny Kod CPV: 90700000-4 
 
Dodatkowe kody CPV: 90710000-7, 90720000-0, 90711500-9, 73110000-6  
SEKCJA III: PROCEDURA  
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  
Zamówienie z wolnej ręki 
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów  
nie 



III.3) Informacje dodatkowe:  
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  

CZĘŚĆ NR: 1     
NAZWA: Wykonanie pełnej dokumentacji planu ochrony rezerwatu przyrody - Rzeka Rekowa, w ramach 
projektu pt. „Opracowanie dokumentacji planów ochrony dla wybranych rezerwatów przyrody w 
województwie zachodniopomorskim”, finansowanego ze środków WFOŚiGW w Szczecinie oraz NFOŚiGW w 
Warszawie.  

Postępowanie / część zostało unieważnione 
tak 
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania: 
Zamawiający unieważnił przedmiotową część postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art. 93 ust 
1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie 
zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu. Wykonawca 
zrezygnował z udziału w negocjacjach w przedmiotowym postępowaniu w skutek czego nie złożono żadnej 
oferty niepodlegającej odrzuceniu.  

 

CZĘŚĆ NR: 2     
NAZWA: Wykonanie pełnej dokumentacji planu ochrony rezerwatu przyrody - Nadmorski Bór Storczykowy, w 
ramach projektu pt. „Opracowanie dokumentacji planów ochrony dla wybranych rezerwatów przyrody w 
województwie zachodniopomorskim”, finansowanego ze środków WFOŚiGW w Szczecinie oraz NFOŚiGW w 
Warszawie.  

Postępowanie / część zostało unieważnione 
tak 
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania: 
Zamawiający unieważnił przedmiotową część postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art. 93 ust 
1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie 
zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu. Wykonawca 
zrezygnował z udziału w negocjacjach w przedmiotowym postępowaniu w skutek czego nie złożono żadnej 
oferty niepodlegającej 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  zamówienia z wolnej ręki  na podstawie art. 67 ust 1 pkt 4)  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.  
Uzasadnienie prawne: art 67 ust. 1 pkt 4) ustawy Prawo zamówień publicznych - Zamawiający może udzielić 
zamówienia z wolnej ręki, jeżeli w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego 
nie zostały złożone żadne oferty, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione. 
Uzasadnienie faktyczne: w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego nie 
zostały złożone żadne oferty, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione.  
 


