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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:618311-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Szczecin: Usługi środowiska naturalnego
2021/S 235-618311

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Oficjalna nazwa: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Krajowy numer identyfikacyjny: PL
Adres pocztowy: ul. Firlika 20
Miejscowość: Szczecin
Kod NUTS: PL424 Miasto Szczecin
Kod pocztowy: 71-637
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Paulina Robaczyńska
E-mail: paulina.robaczynska.szczecin@rdos.gov.pl 
Tel.:  +48 914305236
Adresy internetowe:
Główny adres: http://szczecin.rdos.gov.pl/

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: http://bip.szczecin.rdos.gov.pl/zamowienia
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:
„Wykonanie ekspertyz przyrodniczych na potrzeby uzupełnienia stanu wiedzy dla wybranych obszarów Natura 
2000 z podziałem na 9 części”
Numer referencyjny: ZP.261.16.2021.PR.118

II.1.2) Główny kod CPV
90700000 Usługi środowiska naturalnego

II.1.3) Rodzaj zamówienia
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Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Wykonanie ekspertyz przyrodniczych na potrzeby uzupełnienia stanu wiedzy dla wybranych obszarów Natura 
2000 z podziałem na 9 części. W ramach projektu nr POIS.02.04.00-00-0191/16 pn. „Inwentaryzacja cennych 
siedlisk przyrodniczych kraju, gatunków występujących w ich obrębie oraz stworzenie Banku Danych o 
Zasobach Przyrodniczych”.

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:
Wykonanie ekspertyz na potrzeby uzupełniania stanu wiedzy dla obszaru Dolna Odra PLH 320037 - 2 
przedmioty ochrony (ssaki 1318, 1324)
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90720000 Ochrona środowiska

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dolna Odra PLH 320037

II.2.4) Opis zamówienia:
Wykonanie ekspertyz na potrzeby uzupełniania stanu wiedzy dla 2 przedmiotów ochrony na obszarze Natura 
2000 Dolna Odra PLH 320037 – ssaki:
1318 nocek łydkowłosy Myotis dasycneme,
1324 nocek duży Myotis myotis.

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: 31/12/2022
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.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Nr POIS.02.04.00-00-0191/16 pn. „Inwentaryzacja cennych siedlisk przyrodniczych kraju, gatunków 
występujących w ich obrębie oraz stworzenie Banku Danych o Zasobach Przyrodniczych” 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 zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w każdej części zamówienia
w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2021 r.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Wykonanie ekspertyz na potrzeby uzupełniania stanu wiedzy dla obszaru Dolna Odra PLH 320037 - 13 
przedmiotów ochrony
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90720000 Ochrona środowiska

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dolna Odra PLH 320037

II.2.4) Opis zamówienia:
Wykonanie ekspertyz na potrzeby uzupełniania stanu wiedzy dla 13 przedmiotów ochrony na obszarze Natura 
2000 Dolna Odra PLH 320037 – siedliska:
6120* Ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (Koelerion glaucae),
9110 Kwaśne buczyny (Luzulo - Fagenion),
9130 Żyzne buczyny (Dentario glandulosae - Fagenion, Galio odorati - Fagenion),
9160 Grąd subatlantycki (Stellario - Carpinetum),
9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio - Carpinetum),
9190 Kwaśne dąbrowy (Quercetea robori - petraeae),
91F0 Łęgowe lasy dębowo-wiązowo - jesionowe (Ficario –
Ulmetum),
2330 Wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi (Corynephorus, Agrostis),
3270 Zalewane muliste brzegi rzek z roślinnością Chenopodion rubri p. p. i Bidention p. p.,
3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne
ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion,
3260 Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników (Ranunculion fluitantis),
6210 Murawy kserotermiczne (Festuco - Brometea i ciepłolubne murawy z Asplenion septentrionalis Festucion 
pallentis),
91E0* Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo - fragilis, Populetum albae, Alnenion 
glutinoso - incanae, olsy źródliskowe)

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: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
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Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Nr POIS.02.04.00-00-0191/16 pn. „Inwentaryzacja cennych siedlisk przyrodniczych kraju, gatunków 
występujących w ich obrębie oraz stworzenie Banku Danych o Zasobach Przyrodniczych” realizowanego w 
ramach osi II, działanie 2.4 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w każdej części zamówienia
w terminie od dnia podpisania do 31.12.2022 r.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Wykonanie ekspertyz na potrzeby uzupełniania stanu wiedzy na obszarze Jeziora Szczecineckie PLH 320009 - 
2 przedmioty ochrony (bezkręgowce: 1037, 1042)
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90720000 Ochrona środowiska

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Jeziora Szczecineckie PLH 320009

II.2.4) Opis zamówienia:
Wykonanie ekspertyz na potrzeby uzupełniania stanu wiedzy dla 2 przedmiotów ochrony na obszarze Natura 
2000 Jeziora Szczecineckie PLH 320009 – bezkręgowce:
1037 trzepla zielona Ophiogomphus cecilia,
1042 zalotka większa Leucorrhinia pectoralis

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: 31/12/2022
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.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Nr POIS.02.04.00-00-0191/16 pn. „Inwentaryzacja cennych siedlisk przyrodniczych kraju, gatunków 
występujących w ich obrębie oraz stworzenie Banku Danych o Zasobach Przyrodniczych” realizowanego w 
ramach osi II, działanie 2.4 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

II.2.14) Informacje dodatkowe
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Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w każdej części zamówienia
w terminie od dnia podpisania do 31.12.2022 r.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Wykonanie ekspertyz na potrzeby uzupełniania stanu wiedzy dla obszaru Trzebiatowsko - Kołobrzeski Pas 
Nadmorski PLH 320017 - 7 przedmiotów ochrony (3150,4030,6430,9130,9160,91E0,91D0)
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90720000 Ochrona środowiska

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Trzebiatowsko - Kołobrzeski Pas Nadmorski PLH 320017

II.2.4) Opis zamówienia:
Wykonanie ekspertyz na potrzeby uzupełniania stanu wiedzy
dla 7 przedmiotów ochrony na obszarze Natura 2000 Trzebiatowsko - Kołobrzeski Pas Nadmorski PLH 320017 
– siedliska:
3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion,
4030 Suche wrzosowiska (Calluno - Genistion, Pohlio - Callunion, Calluno - Arctostaphylion),
6430 Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium),
9130 Żyzne buczyny (Dentario glandulosae - Fagenion, Galio odorati - Fagenion),
9160 Grąd subatlantycki (Stellario-Carpinetum),
91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion 
glutinoso -incanae, olsy źródliskowe),
91D0 Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi - Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi- Pinetum, Pino mugo- 
Sphagnetum, Sphagno girgensohnii- Piceetum i brzozowososnowe bagienne lasy borealne)

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: 31/12/2022
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.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Nr POIS.02.04.00-00-0191/16 pn. „Inwentaryzacja cennych siedlisk przyrodniczych kraju, gatunków 
występujących w ich obrębie oraz stworzenie Banku Danych o Zasobach Przyrodniczych” realizowanego w 
ramach osi II, działanie 2.4 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

II.2.14) Informacje dodatkowe
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Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w każdej części zamówienia
w terminie od dnia podpisania do dnia 31.12.2022 r.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Wykonanie ekspertyz na potrzeby uzupełniania stanu wiedzy obszaru Wzgórza Bukowe PLH 320020 - 2 
przedmiotów ochrony (bezkręgowce: 1037, 1042)
Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90720000 Ochrona środowiska

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wzgórza Bukowe PLH 320020

II.2.4) Opis zamówienia:
Wykonanie ekspertyz na potrzeby uzupełniania stanu wiedzy
dla 2 przedmiotów ochrony na obszarze Natura 2000 Wzgórza Bukowe PLH 320020 - bezkręgowce:
1037 trzepla zielona Ophiogomphus cecilia,
1042 zalotka większa Leucorrhinia pectoralis

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: 31/12/2022
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.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Nr POIS.02.04.00-00-0191/16 pn. „Inwentaryzacja cennych siedlisk przyrodniczych kraju, gatunków 
występujących w ich obrębie oraz stworzenie Banku Danych o Zasobach Przyrodniczych” realizowanego w 
ramach osi II, działanie 2.4 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w każdej części zamówienia
w terminie od dnia podpisania do dnia 31.12.2022 r.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Wykonanie ekspertyz na potrzeby uzupełniania stanu wiedzy dla obszaru Wzgórza Bukowe PLH 320020 – 2 
przedmiotów ochrony (siedliska: 3150, 7220)
Część nr: 6
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II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90720000 Ochrona środowiska

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wzgórza Bukowe PLH 320020

II.2.4) Opis zamówienia:
Wykonanie ekspertyz na potrzeby uzupełniania stanu wiedzy
dla 2 przedmiotów ochrony na obszarze Natura 2000 Wzgórza Bukowe PLH 320020 – siedliska:
3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne z Nympheion, Potamion,
7220 Źródliska wapienne ze zbiorowiskami Cratoneurion commutati

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: 31/12/2022
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.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Nr POIS.02.04.00-00-0191/16 pn. „Inwentaryzacja cennych siedlisk przyrodniczych kraju, gatunków 
występujących w ich obrębie oraz stworzenie Banku Danych o Zasobach Przyrodniczych” realizowanego w 
ramach osi II, działanie 2.4 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w każdej części zamówienia
w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2022 r.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Wykonanie ekspertyz na potrzeby uzupełniania stanu wiedzy dla obszaru Jezioro Lubie i Dolina Drawy PLH 
320023 - 2 przedmioty ochrony (1037, 1042)
Część nr: 7

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90720000 Ochrona środowiska

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Jezioro Lubie i Dolina Drawy PLH 320023

II.2.4) Opis zamówienia:
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Wykonanie ekspertyz na potrzeby uzupełniania stanu wiedzy
dla 2 przedmiotów ochrony na obszarze Natura 2000 Jezioro Lubie i Dolina Drawy PLH 320023 - bezkręgowce:
1037 trzepla zielona Ophiogomphus cecilia,
1042 zalotka większa Leucorrhinia pectoralis

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: 31/12/2022
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.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Nr POIS.02.04.00-00-0191/16 pn. „Inwentaryzacja cennych siedlisk przyrodniczych kraju, gatunków 
występujących w ich obrębie oraz stworzenie Banku Danych o Zasobach Przyrodniczych” realizowanego w 
ramach osi II, działanie 2.4 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w każdej części zamówienia
w terminie od dnia podpisania do 31.12.2022 r.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Wykonanie ekspertyz na potrzeby uzupełniania stanu wiedzy dla obszaru Jeziora Czaplineckie PLH 320039 - 1 
przedmiot ochrony (1381)
Część nr: 8

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90720000 Ochrona środowiska

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Jeziora Czaplineckie PLH 320039

II.2.4) Opis zamówienia:
Wykonanie ekspertyzy na potrzeby uzupełniania stanu wiedzy dla 1 przedmiotu ochrony na obszarze Natura 
2000 Jeziora Czaplineckie PLH 320039 - rośliny:
1381 widłoząb zielony Dicranum viride

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
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II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2022
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.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Nr POIS.02.04.00-00-0191/16 pn. „Inwentaryzacja cennych siedlisk przyrodniczych kraju, gatunków 
występujących w ich obrębie oraz stworzenie Banku Danych o Zasobach Przyrodniczych” realizowanego w 
ramach osi II, działanie 2.4 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w każdej części zamówienia
w terminie od dnia podpisania do dnia 31.12.2022 r.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Wykonanie ekspertyz na potrzeby uzupełniania stanu wiedzy dla obszaru Dolina Płoni i Jezioro Miedwie PLH 
320006 - 10 przedmiotów ochrony
Część nr: 9

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90720000 Ochrona środowiska

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dolina Płoni i Jezioro Miedwie PLH 320006

II.2.4) Opis zamówienia:
Wykonanie ekspertyz dla 10 przedmiotów ochrony na obszarze Natura 2000 Dolina Płoni i Jezioro Miedwie PLH 
320006:
3140 Twardowodne oligo - i mezotroficzne zbiorniki z podwodnymi łąkami ramienic Charetea,
3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion,
6120* Ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (Koelerion glaucae),
6210 Murawy kserotermiczne (Festuco - Brometea i ciepłolubne murawy z Asplenion septentrionalis Festucion 
pallentis),
6410 Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion),
6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris),
7210 Torfowiska nakredowe (Cladietum marisci, Caricetum buxbaumii, Schoenetum nigricantis),
7220 Źródliska wapienne ze zbiorowiskami Cratoneurion commutati,
7230 Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk.
91E0* Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion 
glutinoso - incanae, olsy źródliskowe).

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
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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: 31/12/2022
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.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Nr POIS.02.04.00-00-0191/16 pn. „Inwentaryzacja cennych siedlisk przyrodniczych kraju, gatunków 
występujących w ich obrębie oraz stworzenie Banku Danych o Zasobach Przyrodniczych” realizowanego w 
ramach osi II, działanie 2.4 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w każdej części zamówienia
w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2022 r.

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

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz warunków zmian zostały określone w dokumentacji 
przetargowej. Warunki realizacji umowy zostały określone w załączniku nr 1 do Specyfikacji Warunków 
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.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 10/01/2022
Czas lokalny: 10:00

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

03/12/2021 S235
https://ted.europa.eu/TED

10 / 13



Dz.U./S S235
03/12/2021
618311-2021-PL

11 / 13

Oferta musi zachować ważność do: 09/04/2022

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 10/01/2022
Czas lokalny: 10:10
Miejsce:
Siedziba Zamawiającego – ul. T. Firlika 20, Szczecin

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
Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
Warunki udziału w postępowaniu:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający uzna warunek
za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
1) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy – w tym okresie) wykonał należycie co najmniej 2 usługi o wartości każdej z usług nie mniej niż 10 
000,00 zł brutto, 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 jedną wykonaną usługę Zamawiający rozumie realizację jednej ekspertyzy/jednego planu zadań 
ochronnych lub planu ochrony dla obszarów Natura 2000/jednego planu ochrony rezerwatów przyrody, parków 
narodowych lub parków krajobrazowych.
2) Dysponuje lub będzie dysponować na etapie realizacji umowy osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia - Ekspertem, właściwym dla każdej części zamówienia który spełnia następujące 
wymagania:
Wykształcenie: wyższe (ochrona środowiska, nauki biologiczne, nauki rolnicze, nauki leśne
lub nauki pokrewne) lub wykształcenie średnie i co najmniej 3-letnie zatrudnienie
lub samozatrudnienie w sektorze ochrony środowiska, ochrony przyrody, badań naukowych
i prac rozwojowych w dziedzinie nauk przyrodniczych.
Doświadczenie: W ostatnich 5 latach wykonanie jednej usługi ekspertyzy przyrodniczej polegającej
na inwentaryzacji lub monitoringu siedliska przyrodniczego / gatunku będącego przedmiotem ochrony 
obszarów Natura 2000 zbieżnego/odpowiedniego dla danej części zamówienia lub przygotowanie planu zadań 
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ochronnych lub planu ochrony dla obszarów Natura 2000 lub planu ochrony rezerwatów przyrody, parków 
narodowych lub parków krajobrazowych.
Do oferty należy załączyć:
1) formularz oferty;
2) odpis lub informacja z KRS, CEiIDG lub innego rejestru, w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu 
wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby jest umocowana do jego reprezentowania;
3) pełnomocnictwa;
4) oświadczenie wykonawcy o poleganiu na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby,
5) podmiotowe środki dowodowe:
6) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby;
7) ośw. wyk. wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wskazujące, które usługi wykonają 
poszczególni wykonawcy.
Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień podobnych, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 
ustawy, polegających na powtórzeniu podobnych usług, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego 
do 20 % wartości zamówienia podstawowego w każdej części.
Na podstawie art. 139 ust. 1 Pzp Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona 
kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw 
wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Z uwagi na limit znaków szczegółowe informacje dot. wymagań technicznych i organizacyjnych sporządzania, 
wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej, warunków udziału w postępowaniu oraz zasady składania 
dokumentów zawarte są w SWZ.
Postępowanie jest prowadzone w języku polskim.
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Zgodnie z art. 257 pkt 1) ustawy PZP Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania jeśli 
środki publiczne, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całość

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.:  +48 224587840
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.:  +48 224587840
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
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1. Odwołanie wnosi się w terminie:
1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, 
jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;
2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, 
jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w ppkt 1.
2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści 
dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na platformie.
3. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym 
powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach 
stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.:  +48 224587840
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/11/2021
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