
Dz.U./S S252
28/12/2021
671416-2021-PL

1 / 5

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:671416-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Szczecin: Usługi środowiska naturalnego
2021/S 252-671416

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2021/S 235-618311)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
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/

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
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”.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
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VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/12/2021

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 235-618311

Sekcja VII: Zmiany
VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.14
Część nr: 1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w każdej części zamówienia
w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2021 r.
Powinno być:
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w każdej części zamówienia
w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2022 r.
Numer sekcji: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:
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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
Powinno być:
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) 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

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
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