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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:56706-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Gorzów Wielkopolski: Usługi środowiska naturalnego
2018/S 026-056706

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Jagiellończyka 13
Gorzów Wielkopolski
66-400
Polska
Osoba do kontaktów: Małgorzata Lewandowsla
Tel.:  +48 887101300
E-mail: sekretariat.gorzowwlkp@rdos.gov.pl 
Faks:  +48 957125045
Kod NUTS: PL43
Adresy internetowe:
Główny adres: http://gorzow.rdos.gov.pl/

I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://bip.gorzow.rdos.gov.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim
Jagiellończyka 13
Gorzow Wielkopolski
66-400
Polska
E-mail: sekretariat.gorzowwlkp@rdos.gov.pl 
Kod NUTS: PL43
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gorzow.rdos.gov.pl

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Agencja/urząd regionalny lub lokalny

I.5) Główny przedmiot działalności
Środowisko

Sekcja II: Przedmiot

mailto:sekretariat.gorzowwlkp@rdos.gov.pl
http://gorzow.rdos.gov.pl/
http://bip.gorzow.rdos.gov.pl
mailto:sekretariat.gorzowwlkp@rdos.gov.pl
www.gorzow.rdos.gov.pl
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II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Wykonanie projektów planów ochrony dla rezerwatów przyrody: "Bagno Leszczyny", "Goszczanowskie
Źródliska", "Woskownica" i "Mierkowskie Suche Bory" przy dofinansowaniu WFOŚiGW w Zielonej Górze
Numer referencyjny: WOF-I.261.7.2018.ML1

II.1.2) Główny kod CPV
90700000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Wykonanie projektów planów ochronnych dla rezerwatów przyrody: „Bagno Leszczyny”, „Goszczanowskie
Źródliska”, „Woskownica” i „Mierkowskie Suche Bory”. Przedmiot zamówienia podzielony jest na 4 części:
1. Wykonanie projektu planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Bagno Leszczyny”;
2. Wykonanie projektu planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Goszczanowskie Źródliska”;
3. Wykonanie projektu planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Woskownica”;
4. Wykonanie projektu planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Mierkowskie Suche Bory”.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.

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
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 4

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Wykonanie projektu planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Bagno Leszczyny".
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
71410000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL43
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Obszar rezerwatu przyrody "Bagno Leszczyny".

II.2.4) Opis zamówienia:
Wykonanie projektu planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Bagno Leszczyny". Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin oddania dokumentacji / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/11/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie



Dz.U./S S26
07/02/2018
56706-2018-PL

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 3 / 9

07/02/2018 S26
http://ted.europa.eu/TED

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

3 / 9

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Wykonanie projektu planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Goszczanowskie Źródliska".
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
71410000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL43
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Obszar rezerwatu przyrody "Goszczanowskie Źródliska".

II.2.4) Opis zamówienia:
Wykonanie projektu planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Goszczanowskie Źródliska". Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin oddania dokumentacji / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/11/2018
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.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Wykonanie projektu planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Woskownica".
Część nr: 3
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II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
71410000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL43
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Obszar rezerwatu przyrody "Woskownica".

II.2.4) Opis zamówienia:
Wykonanie projektu planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Goszczanowskie Źródliska". Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin oddania dokumentacji / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/11/2018
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.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Wykonanie projektu planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Mierkowskie Suche Bory".
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
71410000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL43
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Obszar rezerwatu przyrody "Woskownica".

II.2.4) Opis zamówienia:
Wykonanie projektu planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Mierkowskie Suche Bory". Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin oddania dokumentacji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
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II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/11/2018
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.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

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

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich 6 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał tj. zrealizował, zakończył (a w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych), co najmniej: jeden projekt planu zadań ochrony
lub planu ochrony dla obszaru Natura 2000 lub projekt planu ochrony dla rezerwatu przyrody lub parku
narodowego lub parku krajobrazowego, o wartości:
1) Dla części 1 - Wykonanie projektu planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Bagno Leszczyny” - o wartości nie
mniejszej niż 20.000 PLN brutto;
2) Dla części 2 - Wykonanie projektu planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Goszczanowskie Źródliska” - o
wartości nie mniejszej niż 20.000 PLN brutto;
3) Dla części 3 - Wykonanie projektu planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Woskownica” - o wartości nie
mniejszej niż 20.000 PLN brutto;
4) Dla części 2 - Wykonanie projektu planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Mierkowskie Suche Bory” - o
wartości nie mniejszej niż 20.000 PLN brutto.
6.2. Wykonawca będzie dysponował do każdej z części na etapie realizacji zamówienia następującymi osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia:
1) Koordynator prac posiadający wykształcenie wyższe przyrodnicze (kierunki przyrodnicze: biologia, ochrona
środowiska, leśnictwo). Koordynator prac może być jednocześnie ekspertem przyrodniczym jeżeli spełnia
warunki określone dla eksperta.
2) Ekspert przyrodniczy posiadający wykształcenie wyższe przyrodnicze (kierunki przyrodnicze: biologia,
ochrona środowiska, leśnictwo) oraz doświadczenie polegające na udziale przy sporządzaniu co najmniej
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jednego projektu planu zadań ochrony lub projektu planu ochrony dla obszaru Natura 2000 lub planu ochrony
dla rezerwatu przyrody lub parku krajobrazowego lub parku narodowego. Ekspert przyrodniczy może
jednocześnie pełnić funkcję koordynatora prac.
3) Ekspert ds. GIS - posiadający doświadczenie polegające na sporządzeniu cyfrowych warstw wektorowych
używanych w systemach informacji przestrzennej (GIS) przy sporządzeniu co najmniej jednego projektu
planu zadań ochrony lub projektu planu ochrony dla obszaru Natura 2000 lub planu ochrony dla rezerwatu
przyrody lub parku krajobrazowego lub parku narodowego albo planu urządzenia lasu lub miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Warunki realizacji umowy określono w załączniku nr 9 do SIWZ.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania
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.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 14/03/2018
Czas lokalny: 09:30

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
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 21/03/2018
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego - pokój nr 102 (sala konferencyjna).

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
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Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:
Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa ustawy, najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca,
którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu.
W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy: 2.3. informację
z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawioną
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 2.4. oświadczenie Wykonawcy o braku
wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z
uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku
wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,
którego wzór stanowi załącznik nr 8 do SIWZ; 2.5. oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec
niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne, którego wzór stanowi
załącznik nr 8 do SIWZ;3. w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust.5
pkt. 1 ustawy - odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. 4. w celu potwierdzenia braku podstaw
do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust.5 pkt. 8 ustawy: 4.1. zaświadczenie właściwego naczelnika
urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że
wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
4.2. zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie
z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w
szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 4.3. oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu
z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716), którego wzór stanowi załącznik nr 8 do SIWZ. 5. Wykonawca, w terminie
3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje
zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w
rozumieniu ustawy z dnia 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184 ze zm.).
Wraz ze złożeniem oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej, Wykonawca może złożyć
dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7. Informacje
dla Wykonawców ubiegających się wspólnie - ust. 10 Rozdział VI SIWZ, dla Wykonawców mających siedzibę
poza terytoriom RP ust. 11-14 rozdział VI SIWZ, Podmioty trzecie w postępowaniu - ust. 6 rozdział VI SIWZ.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
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Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Jak Wyżej w pkt. VI.3.1)
Warszawa
Polska

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub
może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, zgodnie z art. 180 ust. 2
ustawy, przysługuje odwołanie wyłącznie wobec czynności:
1.1 określenia warunków udziału w postępowaniu;
1.2. wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
1.3. odrzucenia oferty odwołującego;
1.4. opisu przedmiotu zamówienia;
1.5. wyboru najkorzystniejszej oferty.
2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej,
opatrzonej przez wykonawcę odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem
elektronicznym
2.1. w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego
wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni -
jeżeli zostały przesłane w inny sposób;
2.2 odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie
10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji
istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
2.3. Odwołania wobec czynności innych niż określone w ust. 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.
3. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie
przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w
terminie:
3.1. 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,
3.2. 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
4. W sprawach nieuregulowanych w rozdziale XVI zastosowanie mają przepisy art. 179-198g ustawy.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
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02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
05/02/2018
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