
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych 

Warunków Zamówienia: 

bip.szczecin.rdos.gov.pl/zamowienia-publiczne 

 

Szczecin: Monitoring stanu początkowego - 0 w ramach projektu: LIFE13 

NAT/PL/000009: Active protection of water-crowfoots habitats and restoration of 

wildlife corridor in the River Drawa basin in Poland /Czynna ochrona siedlisk 

włosieniczników i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce/, 

współfinansowanego przez Komisję Europejską oraz Narodowy Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (NFOŚiGW) 

Numer ogłoszenia: 172526 - 2015; data zamieszczenia: 10.07.2015 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  

V zamówienia publicznego 

 
zawarcia umowy ramowej 

 
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie ,  

ul. Teofila Firlika 20, 71-637 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 4305200, faks  

91 4305229. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: http://szczecin.rdos.gov.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Monitoring stanu 

początkowego - 0 w ramach projektu: LIFE13 NAT/PL/000009: Active protection of 

water-crowfoots habitats and restoration of wildlife corridor in the River Drawa basin in 

Poland /Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienie korytarza ekologicznego 

zlewni rzeki Drawy w Polsce/, współfinansowanego przez Komisję Europejską oraz 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (NFOŚiGW). 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

http://bip.szczecin.rdos.gov.pl/zamowienia-publiczne


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Określenie 

przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: przedmiotem zamówienia jest usługa: 

Monitoring stan 0- warunków przyrodniczych na siedlisku przyrodniczym 3260 Nizinne i 

podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników Ranunculion fluitantis w ramach 

projektu: LIFE13 NAT/PL/000009: Active protection of water-crowfoots habitats and 

restoration of wildlife corridor in the River Drawa basin in Poland /Czynna ochrona siedlisk 

włosieniczników i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce/, 

współfinansowanego przez Komisję Europejską oraz Narodowy Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (NFOŚiGW). Przedmiot podzielony jest na 

dwa zadania: Zadanie I Monitoring hydrodynamiki fluwialnej dolin rzecznych oraz 

warunków siedliskowych dla rozwoju roślinności wodnej ze związku Ranunculion 

fluitantis z jej aktualnym stanem. Badanie procesów Hydrodynamiki fluwialnej dolin 

rzecznych w kontekście oceny warunków siedliskowych dla rozwoju roślinności wodnej z 

oceną ich aktualnego stanu na siedlisku przyrodniczym 3260 Nizinne i podgórskie rzeki ze 

zbiorowiskami włosieniczników Ranunculion fluitantis w ramach projektu LIFE 

13/NAT/PL000009 na co najmniej 30 reprezentatywnych odcinkach rzek Drawy wraz ze 

Starą Drawą, Korytnicy, Radwi oraz Grabowej - etap 0, w ramach którego przeprowadzone 

zostaną: prace terenowe, prace seminaryjne i laboratoryjne oraz zostanie opracowany raport 

wraz z abstraktem (max. 14 stronicowym), który Wykonawca przetłumaczy na język 

angielski raport wraz z abstraktem (max. 14 stronicowym), który Wykonawca 

przetłumaczy na język angielski. Zadanie II Monitoring struktury jakościowej i ilościowej 

ichtiofauny wraz charakterystyką zespołów bezkręgowców jako bazy pokarmowej dla ryb. 

Monitoring struktury jakościowej i ilościowej ichtiofauny wraz charakterystyką zespołów 

bezkręgowców na reprezentatywnych odcinkach rzek Drawy (km 0,00 - 66,00), Starej 

Drawy (km 0,00- 18,50) Korytnicy (km 0,00- 13,30) - co najmniej 30 odcinków, Radwi 

(0,00- 31,50) - co najmniej 10 odcinków oraz abowej (25,00 - 45,00) - co najmniej 10 

odcinków, poniżej zaplanowanych w projekcie udrożnień oraz szczególnie istotnych dla 

celów projektu miejsc powyżej, zaplanowanych do udrożnienia w ramach którego 

przeprowadzone zostaną: prace terenowe, prace seminaryjne i laboratoryjne oraz zostanie 

opracowany raport wraz z abstraktem max.14 stronicowym, który wykonawca 

przetłumaczy na język angielski. 2. Miejsce realizacji : Województwa: 

Zachodniopomorskie, Lubuskie, Wielkopolskie Powiaty: drawski, choszczeński, 

sławieński, strzelecko-drezdenecki, białogardzki, czarnkowsko- trzcianecki, koszaliński. 

Zadanie obejmuje geograficzne obszary dolin rzecznych w zlewniach rzek: rawy, Radwi i 



Grabowej na Pomorzu, w aktualnych granicach obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 

oraz obszarów istotnych dla prawidłowego ich unkcjonowania.Wykonawca powinien więc 

wskazać również znaczenie elementów i procesów środowiskowych dotyczących odcinków 

rzek i ich dolin oza tymi obszarami, jeżeli z jego badań i wiedzy wyniknie iż w istotny 

sposób wpływają one na funkcjonowanie ekosystemów i ciągłość korytarza kologicznego 

wyżej wymienionych rzek. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w 

załączniku nr 7 do siwz; 4. Wykonawca w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy 

przedstawi zamawiającemu do akceptacji metodykę realizacji przedmiotu zamówienia.. 

II.1.5)  

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających 

 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 

  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.31.34.50-4. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2. 

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 

15.06.2016. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.2) ZALICZKI 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

 III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o oświadczenie wykonawcy 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o dla zadania I warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca 

wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, 

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie 

wykonał a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje co 



najmniej dwie usługi polegające na opublikowaniu w co najmniej 2 oryginalnych 

prac badawczych w co najmniej dwóch z dziedzinach: morfodynamiki fluwialnej, 

geochemii lub biogeochemii dolin rzecznych. Prac, których główną treścią jest 

przedstawienie wyników monitoringu wód lub siedlisk przyrodniczych w oparciu 

o standardowe kryteria, nie uważa się za oryginalne prace badawcze spełniające 

kryterium dopuszczenia do udziału postępowania. dla zadania II wykonawca ma 

wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, 

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, należycie 

wykonał a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje co 

najmniej dwie usługi polegające na opublikowaniu w co najmniej 2 prac 

badawczych autorskich z dziedziny badań faunistycznych ekosystemów 

rzecznych dotyczących oceny fauny bezkręgowej i ichtiofauny siedliska 3260. 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o oświadczenie wykonawcy 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o dla zadania I warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca 

wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do realizacji zamówienia : 1. specjalistą 

ze stopniem naukowym co najmniej dr nauk w obszarze nauk przyrodniczych lub 

nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, specjalisty w zakresie geoekologii, w 

szczególności geomorfologii dolin rzecznych, z co najmniej dwiema 

opublikowanymi oryginalnymi pracami badawczymi w którejś z tych dziedzin. 2. 

specjalistą ze stopniem naukowym co najmniej dr nauk w obszarze nauk 

przyrodniczych lub nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, specjalisty w 

zakresie biogeochemii lub geochemii dolin rzecznych z co najmniej dwiema 

opublikowanymi oryginalnymi pracami badawczymi w którejś z tych dziedzin. 3. 

specjalistą ze stopniem naukowym co najmniej dr nauk w obszarze nauk 

przyrodniczych lub nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, specjalisty w 

zakresie hydrobiologii z co najmniej dwiema opublikowanymi oryginalnymi 

pracami badawczymi z zakresu ekologii funkcjonalnej roślinności wodnej. dla 

zadania II warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że 

dysponuje osobami zdolnymi do realizacji zamówienia: 1. specjalistą ze stopniem 

naukowym co najmniej dr nauk w obszarze nauk przyrodniczych lub nauk 



rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, specjalisty w zakresie hydrozoologii z co 

najmniej dwiema opublikowanymi oryginalnymi pracami badawczymi 

dotyczącymi oceny fauny bezkręgowej siedlisk rzecznych. 2. specjalistą ze 

stopniem naukowym co najmniej dr nauk w obszarze nauk przyrodniczych lub 

nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, specjalisty w zakresie ichtiologii z co 

najmniej dwiema opublikowanymi oryginalnymi pracami badawczymi 

dotyczącymi oceny ichtiofauny siedlisk rzecznych. 3. specjalistą z aktualnymi 

uprawnieniami do wykonywania badań metodą elektropołowów 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o oświadczenie wykonawcy 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE 

MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA 

SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ 

NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY 

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których 

mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu należy przedłożyć: 

 potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub 

czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w 

szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje; 

 wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed 

upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 

wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz 

których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy 

zostały wykonane lub są wykonywane należycie; 

 wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w 

szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub 

kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 

zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania 

zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją 

o podstawie do dysponowania tymi osobami; 



III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 

1 ustawy, należy przedłożyć: 

 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

 lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 

dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o 

tym, że nie należy do grupy kapitałowej; 

III.6) INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 

Ponadto wykonawcy mają dołączyć do oferty następujące dokumenty: 1. Wypełniony i 

podpisany formularz ofertowy wraz z oświadczeniami - załączniki nr 1, 2. Pełnomocnictwo 

do reprezentowania wykonawcy /wykonawców/ lub inne dokumenty niezbędne do 

wykazania, że osoba/osoby podpisująca/e ofertę i wymagane dokumenty jest/są 

uprawniona/e do reprezentacji Wykonawcy (m.in. odpis KRS, umowa spółki cywilnej, 

uchwała wspólników, itp.). Pełnomocnictwo oraz pozostałe dokumenty muszą być złożone 

zgodnie z wymaganiami zawartymi w rozdz. X ust. 6 siwz. 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem 

zamówienia: 

 1 - Cena - 90 

 2 - Liczba odcinków badanych - 10 

IV.2.2)  

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie 

prowadzona:  

IV.3) ZMIANA UMOWY 

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:  

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 

na zasadach określonych w załączniku nr 8 do siwz - wzorze umowy 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 



IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia: http://bip.szczecin.rdos.gov.pl/zamowienia-publiczne 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: 

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie, ul. T. Firlika 20,  

71-637 Szczecin. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 

ofert: 20.07.2015 godzina 11:30, miejsce: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska  

w Szczecinie, ul. T. Firlika 20, 71-637 Szczecin. 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 

ofert). 

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze 

środków Unii Europejskiej: LIFE13 NAT/PL/000009: Active protection of water-

crowfoots habitats and restoration of wildlife corridor in the River Drawa basin in Poland 

/Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni 

rzeki Drawy w Polsce/, współfinansowanego przez Komisję Europejską oraz Narodowy 

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (NFOŚiGW. 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 

przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 

niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być 

przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Zadanie I Monitoring hydrodynamiki fluwialnej dolin rzecznych 

oraz warunków siedliskowych dla rozwoju roślinności wodnej ze związku Ranunculion 

fluitantis z jej aktualnym stanem.. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Badanie 

procesów Hydrodynamiki fluwialnej dolin rzecznych w kontekście oceny warunków 

siedliskowych dla rozwoju roślinności wodnej z oceną ich aktualnego stanu na 

siedlisku przyrodniczym 3260 Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami 

włosieniczników Ranunculion fluitantis w ramach projektu LIFE13/NAT/PL000009 

na co najmniej 30 reprezentatywnych odcinkach rzek Drawy wraz ze Starą Drawą, 

Korytnicy, Radwi oraz Grabowej- etap /0/, w ramach którego przeprowadzone zostaną: 

prace terenowe, prace seminaryjne i laboratoryjne oraz zostanie opracowany raport 

wraz z abstraktem /max. 14 stronicowym/, który Wykonawca przetłumaczy na język 



angielski raport wraz z abstraktem /max. 14 stronicowym/, który Wykonawca 

przetłumaczy na język angielski.. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.31.34.50-4. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.06.2016. 

 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem 

zamówienia: 

o 1. Cena - 90 

o 2. Liczba odcinków badanych - 10 

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Zadanie II Monitoring struktury jakościowej i ilościowej 

ichtiofauny wraz charakterystyką zespołów bezkręgowców jako bazy pokarmowej dla ryb.. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Monitoring 

struktury jakościowej i ilościowej ichtiofauny wraz charakterystyką zespołów 

bezkręgowców na reprezentatywnych odcinkach rzek Drawy (km 0,00 - 66,00), Starej 

Drawy (km 0,00- 18,50) Korytnicy (km 0,00- 13,30), - co najmniej 30 odcinków, 

Radwi (0,00- 31,50) - co najmniej 10 odcinków oraz Grabowej (25,00 - 45,00) - co 

najmniej 10 odcinków, poniżej zaplanowanych w projekcie udrożnień oraz szczególnie 

istotnych dla celów projektu miejsc powyżej, zaplanowanych do udrożnienia w ramach 

którego przeprowadzone zostaną: prace terenowe, prace seminaryjne i laboratoryjne 

oraz zostanie opracowany raport wraz z abstraktem (max. 14 stronicowym), który 

Wykonawca przetłumaczy na język angielski. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.31.34.50-4. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.06.2016. 

 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem 

zamówienia: 

o 1. Cena - 90 

o 2. Liczba odcinków badanych - 10 

 

 

 


