
Dz.U./S S102
31/05/2018
233227-2018-PL

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1 / 29

31/05/2018 S102
http://ted.europa.eu/TED

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

1 / 29

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:233227-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Białystok: Usługi środowiska naturalnego
2018/S 102-233227

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
ul. Dojlidy Fabryczne 23
Białystok
15-554
Polska
Osoba do kontaktów: Halina Ławniczuk
Tel.:  +48 857406981-38
E-mail: halina.lawniczuk.bialystok@rdos.gov.pl 
Faks:  +48 857406982
Kod NUTS: PL84
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.bialystok.rdos.gov.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://bip.bialystok.rdos.gov.pl/zamowienia-publiczne
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

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

I.5) Główny przedmiot działalności
Środowisko

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Wykonanie ekspertyzy na potrzeby uzupełnienia stanu wiedzy o przedmiotach ochrony oraz uwarunkowaniach
ich ochrony w 5 obszarach Natura 2000
Numer referencyjny: WOF.261.60.2018

II.1.2) Główny kod CPV
90700000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

mailto:halina.lawniczuk.bialystok@rdos.gov.pl
http://bip.bialystok.rdos.gov.pl
http://bip.bialystok.rdos.gov.pl/zamowienia-publiczne
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II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ekspertyzy na potrzeby uzupełnienia stanu wiedzy o przedmiotach
ochrony oraz uwarunkowaniach ich ochrony w 5 obszarach Natura 2000: Natura 2000 Dolina Górnej Narwi
PLB200007, Dolina Górnej Rospudy PLH200022, Ostoja w Dolinie Górnej Narwi PLH200010, Puszcza
Białowieska PLC200004 i Ostoja Knyszyńska PLH200006, z wyłączeniem gruntów Skarbu Państwa w
zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.
2. Przedmiot zamówienia podzielony jest na 19 części.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.
4. Wykonawca może złożyć ofertę w odniesieniu do jednej, kilku lub wszystkich części zamówienia.
5. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
Przedmiot główny: 90.70.00.00-4 Usługi środowiska naturalnego.
Przedmiot dodatkowy: 71.41.00.00-5 Usługi planowania przestrzennego.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 452 267.18 PLN

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 ekspertyzy na potrzeby uzupełnienia stanu wiedzy o gatunkach ptaków oraz uwarunkowaniach ich
ochrony w obszarze Natura 2000 Dolina Górnej Narwi
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
71410000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Obszar Natura 2000 Dolina Górnej Narwi PLB200007, z wyłączeniem gruntów Skarbu Państwa w zarządzie
Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.

II.2.4) Opis zamówienia:
Wykonanie ekspertyzy na potrzeby uzupełnienia stanu wiedzy o gatunkach ptaków oraz uwarunkowaniach ich
ochrony w obszarze Natura 2000 Dolina Górnej Narwi PLB200007, z wyłączeniem gruntów Skarbu Państwa w
zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. Przedmiotem ochrony objęte jest: A021 bąk,
A031 bocian biały, A081 błotniak stawowy, A118 wodnik, A162 krwawodziób, A154 dubelt, A156 rycyk, A222
sowa błotna, A272 podróżniczek, A294 wodniczka, A055 cyranka, A409 cietrzew, A054 rożeniec, A006 perkoz
rdzawoszyi, A142 czajka, A041 gęś białoczelna, A050 świstun, A151 batalion (populacja przemieszczająca się).
Powierzchnia obszaru Natura 2000 Dolina Górnej Narwi objęta inwentaryzacją wynosi 15671 ha. Zakres prac
koniecznych obejmuje: badania terenowe, ocenę stanu ochrony przedmiotów ochrony, identyfikację i analizę
zagrożeń, przedstawienie propozycji celów działań ochronnych, przedstawienie propozycji działań ochronnych,
ustalenie i opracowanie niezbędnych wskazań do studiów i planów, opracowanie dokumentacji inwentaryzacji
przyrodniczych, zestawienie potrzeb weryfikacji SDF obszarów Natura 2000. Wykonawca wykona prace
terenowe za pośrednictwem ekspertów przyrodników, uczestniczących w wykonaniu zamówienia.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
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Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie osób zdolnych do wykonania zamówienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 105 986.06 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 15/11/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo
zamówień publicznych, polegających na powtórzeniu podobnych usług na obszarze Natura 2000 Dolina Górnej
Narwi w części położonej na gruntach Skarbu Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy
Państwowe. Szczegółowe warunki udzielenia opisane w ust. 16 załącznika nr 1 do SIWZ.

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: tak
Numer identyfikacyjny projektu: POIŚ.02.04.00-00-0191/16

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 2 120,00 PLN (słownie: dwa tysiące sto
dwadzieścia złotych). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być
wniesione w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp). Zamawiający
zastosuje procedurę określoną w art. 24 aa Pzp.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Wykonanie ekspertyzy na potrzeby uzupełnienia stanu wiedzy o gatunkach roślin oraz uwarunkowaniach ich
ochrony w obszarze Natura 2000 Dolina Górnej Rospudy
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
71410000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL843
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Obszar Natura 2000 Dolina Górnej Rospudy PLH200022, z wyłączeniem gruntów Skarbu Państwa w zarządzie
Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.

II.2.4) Opis zamówienia:
Wykonanie ekspertyzy na potrzeby uzupełnienia stanu wiedzy o gatunkach roślin oraz uwarunkowaniach
ich ochrony w obszarze Natura 2000 Dolina Górnej Rospudy PLH200022, z wyłączeniem gruntów Skarbu
Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. Przedmiotem ochrony objęte
jest: 1393 Haczykowiec błyszczący Hamatocaulis vernicosus i 1939 Rzepik szczeciniasty Agrimonia pilosa.
Powierzchnia obszaru Natura 2000 Dolina Górnej Rospudy objęta inwentaryzacją wynosi 3544 ha. Zakres prac
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koniecznych obejmuje: badania terenowe, ocenę stanu ochrony przedmiotów ochrony, identyfikację i analizę
zagrożeń, przedstawienie propozycji celów działań ochronnych, przedstawienie propozycji działań ochronnych,
ustalenie i opracowanie niezbędnych wskazań do studiów i planów, opracowanie dokumentacji inwentaryzacji
przyrodniczych, zestawienie potrzeb weryfikacji SDF obszarów Natura 2000. Wykonawca wykona prace
terenowe za pośrednictwem ekspertów przyrodników, uczestniczących w wykonaniu zamówienia.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie osób zdolnych do wykonania zamówienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 22 390.24 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 15/11/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo
zamówień publicznych, polegających na powtórzeniu podobnych usług na obszarze Natura 2000 Dolina Górnej
Rospudy w części położonej na gruntach Skarbu Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego
Lasy Państwowe. Szczegółowe warunki udzielenia opisane w ust. 16 załącznika nr 1 do SIWZ.

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: tak
Numer identyfikacyjny projektu: POIŚ.02.04.00-00-0191/16

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 448,00 PLN (słownie: czterysta czterdzieści
osiem złotych). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wniesione
w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp). Zamawiający zastosuje
procedurę określoną w art. 24 aa Pzp.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Wykonanie ekspertyzy na potrzeby uzupełnienia stanu wiedzy o gatunkach płazów oraz uwarunkowaniach ich
ochrony w obszarze Natura 2000 Dolina Górnej Rospudy
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
71410000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL843
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
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Obszar Natura 2000 Dolina Górnej Rospudy PLH200022 z wyłączeniem gruntów Skarbu Państwa w zarządzie
Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.

II.2.4) Opis zamówienia:
Wykonanie ekspertyzy na potrzeby uzupełnienia stanu wiedzy o gatunkach płazów oraz uwarunkowaniach
ich ochrony w obszarze Natura 2000 Dolina Górnej Rospudy PLH200022 z wyłączeniem gruntów Skarbu
Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. Przedmiotem ochrony objęte
jest: 1166 Traszka grzebieniasta Triturus cristatus i 1188 Kumak nizinny Bombina bombina. Powierzchnia
obszaru Natura 2000 Dolina Górnej Rospudy objęta inwentaryzacją wynosi 3544 ha. Zakres prac koniecznych
obejmuje: badania terenowe, ocenę stanu ochrony przedmiotów ochrony, identyfikację i analizę zagrożeń,
przedstawienie propozycji celów działań ochronnych, przedstawienie propozycji działań ochronnych,
ustalenie i opracowanie niezbędnych wskazań do studiów i planów, opracowanie dokumentacji inwentaryzacji
przyrodniczych, zestawienie potrzeb weryfikacji SDF obszarów Natura 2000. Wykonawca wykona prace
terenowe za pośrednictwem ekspertów przyrodników, uczestniczących w wykonaniu zamówienia.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie osób zdolnych do wykonania zamówienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 16 221.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 15/11/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo
zamówień publicznych, polegających na powtórzeniu podobnych usług na obszarze Natura 2000 Dolina Górnej
Narwi w części położonej na gruntach Skarbu Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy
Państwowe. Szczegółowe warunki udzielenia opisane w ust. 16 załącznika nr 1 do SIWZ.

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: tak
Numer identyfikacyjny projektu: POIŚ.02.04.00-00-0191/16

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 324,00 PLN (słownie: trzysta dwadzieścia
cztery złotych). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wniesione
w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp). Zamawiający zastosuje
procedurę określoną w art. 24 aa Pzp.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
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Wykonanie ekspertyzy na potrzeby uzupełnienia stanu wiedzy o siedliskach przyrodniczych oraz
uwarunkowaniach ich ochrony w obszarze Natura 2000 Ostoja w Dolinie Górnej Narwi
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
71410000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Obszar Natura 2000 Ostoja w Dolinie Górnej Narwi PLH200010, z wyłączeniem gruntów Skarbu Państwa w
zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.

II.2.4) Opis zamówienia:
Wykonanie ekspertyzy na potrzeby uzupełnienia stanu wiedzy o siedliskach przyrodniczych oraz
uwarunkowaniach ich ochrony w obszarze Natura 2000 Ostoja w Dolinie Górnej Narwi PLH200010, z
wyłączeniem gruntów Skarbu Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.
Przedmiotem ochrony objęte jest: 3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami
z Nympheion, Potamion, 2330 Wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi, 6120 Ciepłolubne śródlądowe
murawy napiaskowe (Koelerion glaucae), 6410 Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe, 6510 Niżowe i górskie świeże
łąki użytkowane ekstensywnie, 7230 Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowiska
i mechowisk. Powierzchnia obszaru Ostoja w Dolinie Górnej Narwi objęta inwentaryzacją wynosi 16320 ha.
Zakres prac koniecznych obejmuje: badania terenowe, ocenę stanu ochrony przedmiotów ochrony, identyfikację
i analizę zagrożeń, przedstawienie propozycji celów działań ochronnych, przedstawienie propozycji działań
ochronnych, ustalenie i opracowanie niezbędnych wskazań do studiów i planów, opracowanie dokumentacji
inwentaryzacji przyrodniczych, zestawienie potrzeb weryfikacji SDF obszarów Natura 2000. Wykonawca
wykona prace terenowe za pośrednictwem ekspertów przyrodników, uczestniczących w wykonaniu zamówienia.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie osób zdolnych do wykonania zamówienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 95 219.51 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 15/11/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt6 ustawy
Prawo zamówień publicznych, polegających na powtórzeniu podobnych usług na obszarze Natura 2000
Ostoja w Dolinie Górnej Narwi w części położonej na gruntach Skarbu Państwa w zarządzie Państwowego
Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. Szczegółowe warunki udzielenia w ust. 16 załącznika nr 1 do SIWZ.

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
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II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: POIŚ.02.04.00-00-0191/16

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 1 904,00 PLN (słownie: tysiąc dziewięćset
cztery złotych). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wniesione
w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp). Zamawiający zastosuje
procedurę określoną w art. 24 aa Pzp.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Wykonanie ekspertyzy na potrzeby uzupełnienia stanu wiedzy o gatunku ssaka (wydra) oraz uwarunkowaniach
jego ochrony w obszarze w obszarze Natura 2000 Ostoja w Dolinie Górnej Narwi
Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
71410000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Obszar Natura 2000 Ostoja w Dolinie Górnej Narwi PLH200010, z wyłączeniem gruntów Skarbu Państwa w
zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.

II.2.4) Opis zamówienia:
Wykonanie ekspertyzy na potrzeby uzupełnienia stanu wiedzy o gatunku ssaka (wydra) oraz uwarunkowaniach
jego ochrony w obszarze w obszarze Natura 2000 Ostoja w Dolinie Górnej Narwi PLH200010, z wyłączeniem
gruntów Skarbu Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. Przedmiotem
ochrony objęte jest: 1355 Wydra Lutra lutra. Powierzchnia obszaru Ostoja w Dolinie Górnej Narwi objęta
inwentaryzacją wynosi 16320 ha. Zakres prac koniecznych obejmuje: badania terenowe, ocenę stanu ochrony
przedmiotów ochrony, identyfikację i analizę zagrożeń, przedstawienie propozycji celów działań ochronnych,
przedstawienie propozycji działań ochronnych, ustalenie i opracowanie niezbędnych wskazań do studiów
i planów, opracowanie dokumentacji inwentaryzacji przyrodniczych, zestawienie potrzeb weryfikacji SDF
obszarów Natura 2000. Wykonawca wykona prace terenowe za pośrednictwem ekspertów przyrodników,
uczestniczących w wykonaniu zamówienia.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie osób zdolnych do wykonania zamówienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 15/11/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt6 ustawy
Prawo zamówień publicznych, polegających na powtórzeniu podobnych usług na obszarze Natura 2000
Ostoja w Dolinie Górnej Narwi w części położonej na gruntach Skarbu Państwa w zarządzie Państwowego
Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. Szczegółowe warunki udzielenia w ust. 16 załącznika nr 1 do SIWZ.
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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: tak
Numer identyfikacyjny projektu: POIŚ.02.04.00-00-0191/16

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 423,00 PLN (słownie: czterysta dwadzieścia
trzy złotych). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wniesione
w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp). Zamawiający zastosuje
procedurę określoną w art. 24 aa Pzp.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Wykonanie ekspertyzy na potrzeby uzupełnienia stanu wiedzy o gatunkach płazów oraz uwarunkowaniach ich
ochrony w obszarze Natura 2000 Ostoja w Dolinie Górnej Narwi
Część nr: 6

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
71410000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Obszar Natura 2000 Ostoja w Dolinie Górnej Narwi PLH200010, z wyłączeniem gruntów Skarbu Państwa w
zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.

II.2.4) Opis zamówienia:
Wykonanie ekspertyzy na potrzeby uzupełnienia stanu wiedzy o gatunkach płazów oraz uwarunkowaniach
ich ochrony w obszarze Natura 2000 Ostoja w Dolinie Górnej Narwi PLH200010, z wyłączeniem gruntów
Skarbu Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. Przedmiotem
ochrony objęte jest: 1166 Traszka grzebieniasta Triturus cristatus i 1188 Kumak nizinny Bombina bombina.
Powierzchnia obszaru Ostoja w Dolinie Górnej Narwi objęta inwentaryzacją wynosi 16320 ha. Zakres prac
koniecznych obejmuje: badania terenowe, ocenę stanu ochrony przedmiotów ochrony, identyfikację i analizę
zagrożeń, przedstawienie propozycji celów działań ochronnych, przedstawienie propozycji działań ochronnych,
ustalenie i opracowanie niezbędnych wskazań do studiów i planów, opracowanie dokumentacji inwentaryzacji
przyrodniczych, zestawienie potrzeb weryfikacji SDF obszarów Natura 2000. Wykonawca wykona prace
terenowe za pośrednictwem ekspertów przyrodników, uczestniczących w wykonaniu zamówienia.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie osób zdolnych do wykonania zamówienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 31 662.50 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
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Koniec: 15/11/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt6 ustawy
Prawo zamówień publicznych, polegających na powtórzeniu podobnych usług na obszarze Natura 2000
Ostoja w Dolinie Górnej Narwi w części położonej na gruntach Skarbu Państwa w zarządzie Państwowego
Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. Szczegółowe warunki udzielenia w ust. 16 załącznika nr 1 do SIWZ.

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: tak
Numer identyfikacyjny projektu: POIŚ.02.04.00-00-0191/16

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 633,00 PLN (słownie: sześćset trzydzieści
trzy złotych). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wniesione
w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp). Zamawiający zastosuje
procedurę określoną w art. 24 aa Pzp.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Wykonanie ekspertyzy na potrzeby uzupełnienia stanu wiedzy o gatunkach ryb oraz uwarunkowaniach ich
ochrony w obszarze Natura 2000 Ostoja w Dolinie Górnej Narwi
Część nr: 7

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
71410000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Obszar Natura 2000 Ostoja w Dolinie Górnej Narwi PLH200010, z wyłączeniem gruntów Skarbu Państwa w
zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.

II.2.4) Opis zamówienia:
Wykonanie ekspertyzy na potrzeby uzupełnienia stanu wiedzy o gatunkach ryb oraz uwarunkowaniach ich
ochrony w obszarze Natura 2000 Ostoja w Dolinie Górnej Narwi PLH200010, z wyłączeniem gruntów Skarbu
Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. Przedmiotem ochrony objęte
jest: 1098 Minogi czarnomorskie Eudontomyzon spp., 5339 Różanka Rhodeus sericeus amarus i Piskorz
Misgurnus fossilis. Powierzchnia obszaru Ostoja w Dolinie Górnej Narwi objęta inwentaryzacją wynosi 16320
ha. Zakres prac koniecznych obejmuje: badania terenowe, ocenę stanu ochrony przedmiotów ochrony,
identyfikację i analizę zagrożeń, przedstawienie propozycji celów działań ochronnych, przedstawienie propozycji
działań ochronnych, ustalenie i opracowanie niezbędnych wskazań do studiów i planów, opracowanie
dokumentacji inwentaryzacji przyrodniczych, zestawienie potrzeb weryfikacji SDF obszarów Natura 2000.
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Wykonawca wykona prace terenowe za pośrednictwem ekspertów przyrodników, uczestniczących w wykonaniu
zamówienia.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie osób zdolnych do wykonania zamówienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 48 766.67 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 15/11/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt6 ustawy
Prawo zamówień publicznych, polegających na powtórzeniu podobnych usług na obszarze Natura 2000
Ostoja w Dolinie Górnej Narwi w części położonej na gruntach Skarbu Państwa w zarządzie Państwowego
Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. Szczegółowe warunki udzielenia w ust. 16 załącznika nr 1 do SIWZ.

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: tak
Numer identyfikacyjny projektu: POIŚ.02.04.00-00-0191/16

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 975,00 PLN (słownie: dziewięćset
siedemdziesiąt pięć złotych). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być
wniesione w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp). Zamawiający
zastosuje procedurę określoną w art. 24 aa Pzp.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Wykonanie ekspertyzy na potrzeby uzupełnienia stanu wiedzy o siedliskach przyrodniczych oraz
uwarunkowaniach ich ochrony w obszarze Natura 2000 Puszcza Białowieska
Część nr: 8

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
71410000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Obszar Natura 2000 Puszcza Białowieska PLC200004, z wyłączeniem gruntów Skarbu Państwa w zarządzie
Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe oraz terenu Białowieskiego Parku Narodowego.

II.2.4) Opis zamówienia:
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Wykonanie ekspertyzy na potrzeby uzupełnienia stanu wiedzy o siedliskach przyrodniczych oraz
uwarunkowaniach ich ochrony w obszarze Natura 2000 Puszcza Białowieska PLC200004, z wyłączeniem
gruntów Skarbu Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe oraz terenu
Białowieskiego Parku Narodowego. Przedmiotem ochrony objęte jest: 3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne
zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion, 7140 Torfowiska przejściowe i trzęsawiska i 7230
Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowiska i mechowisk. Powierzchnia obszaru
objęta inwentaryzacją wynosi 3355 ha. Zakres prac koniecznych obejmuje: badania terenowe, ocenę stanu
ochrony przedmiotów ochrony, identyfikację i analizę zagrożeń, przedstawienie propozycji celów działań
ochronnych, przedstawienie propozycji działań ochronnych, ustalenie i opracowanie niezbędnych wskazań do
studiów i planów, opracowanie dokumentacji inwentaryzacji przyrodniczych, zestawienie potrzeb weryfikacji
SDF obszarów Natura 2000. Wykonawca wykona prace terenowe za pośrednictwem ekspertów przyrodników,
uczestniczących w wykonaniu zamówienia.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie osób zdolnych do wykonania zamówienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 29 732.87 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 15/11/2019
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: tak
Numer identyfikacyjny projektu: POIŚ.02.04.00-00-0191/16

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 595,00 PLN (słownie: pięćset
dziewięćdziesiąt pięć złotych). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wadium może
być wniesione w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp). Zamawiający
zastosuje procedurę określoną w art. 24 aa Pzp.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
: Wykonanie ekspertyzy na potrzeby uzupełnienia stanu wiedzy o gatunkach roślin oraz uwarunkowaniach ich
ochrony w obszarze Natura 2000 Puszcza Białowieska
Część nr: 9

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
71410000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841
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Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Obszar Natura 2000 Puszcza Białowieska PLC200004, z wyłączeniem gruntów Skarbu Państwa w zarządzie
Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe oraz terenu Białowieskiego Parku Narodowego.

II.2.4) Opis zamówienia:
Wykonanie ekspertyzy na potrzeby uzupełnienia stanu wiedzy o gatunkach roślin oraz uwarunkowaniach
ich ochrony w obszarze Natura 2000 Puszcza Białowieska PLC200004, z wyłączeniem gruntów Skarbu
Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe oraz terenu Białowieskiego
Parku Narodowego. Przedmiotem ochrony objęte jest: 1437 Leniec bezpodkwiatkowy Thesium ebracteatum,
1477 Sasanka otwarta Pulsatilla patens i 1939 Rzepik szczeciniasty Agrimonia pilosa. Powierzchnia obszaru
objęta inwentaryzacją wynosi 3355 ha. Zakres prac koniecznych obejmuje: badania terenowe, ocenę stanu
ochrony przedmiotów ochrony, identyfikację i analizę zagrożeń, przedstawienie propozycji celów działań
ochronnych, przedstawienie propozycji działań ochronnych, ustalenie i opracowanie niezbędnych wskazań do
studiów i planów, opracowanie dokumentacji inwentaryzacji przyrodniczych, zestawienie potrzeb weryfikacji
SDF obszarów Natura 2000. Wykonawca wykona prace terenowe za pośrednictwem ekspertów przyrodników,
uczestniczących w wykonaniu zamówienia.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie osób zdolnych do wykonania zamówienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 37 067.34 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 15/11/2019
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: tak
Numer identyfikacyjny projektu: POIŚ.02.04.00-00-0191/16

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 741,00 PLN (słownie: siedemset czterdzieści
jeden złotych). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wniesione
w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp). Zamawiający zastosuje
procedurę określoną w art. 24 aa Pzp.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Wykonanie ekspertyzy na potrzeby uzupełnienia stanu wiedzy o gatunkach płazów oraz uwarunkowaniach ich
ochrony w obszarze Natura 2000 Puszcza Białowieska
Część nr: 10

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
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71410000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Obszar Natura 2000 Puszcza Białowieska PLC200004, z wyłączeniem gruntów Skarbu Państwa w zarządzie
Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe oraz terenu Białowieskiego Parku Narodowego.

II.2.4) Opis zamówienia:
Wykonanie ekspertyzy na potrzeby uzupełnienia stanu wiedzy o gatunkach płazów oraz uwarunkowaniach
ich ochrony w obszarze Natura 2000 Puszcza Białowieska PLC200004, z wyłączeniem gruntów Skarbu
Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe oraz terenu Białowieskiego
Parku Narodowego. Przedmiotem ochrony objęte jest: 1166 Traszka grzebieniasta Triturus cristatus, 1188
Kumak nizinny Bombina bombina. Powierzchnia obszaru objęta inwentaryzacją wynosi 3355 ha. Zakres prac
koniecznych obejmuje: badania terenowe, ocenę stanu ochrony przedmiotów ochrony, identyfikację i analizę
zagrożeń, przedstawienie propozycji celów działań ochronnych, przedstawienie propozycji działań ochronnych,
ustalenie i opracowanie niezbędnych wskazań do studiów i planów, opracowanie dokumentacji inwentaryzacji
przyrodniczych, zestawienie potrzeb weryfikacji SDF obszarów Natura 2000. Wykonawca wykona prace
terenowe za pośrednictwem ekspertów przyrodników, uczestniczących w wykonaniu zamówienia.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie osób zdolnych do wykonania zamówienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 13 628.57 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 15/11/2019
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: tak
Numer identyfikacyjny projektu: POIŚ.02.04.00-00-0191/16

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 273,00 PLN (słownie: dwieście
siedemdziesiąt trzy złotych). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być
wniesione w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp). Zamawiający
zastosuje procedurę określoną w art. 24 aa Pzp.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Wykonanie ekspertyzy na potrzeby uzupełnienia stanu wiedzy o gatunku ssaka (mopek) oraz uwarunkowaniach
jego ochrony w obszarze Natura 2000 Puszcza Białowieska
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Część nr: 11

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
71410000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Obszar Natura 2000 Puszcza Białowieska PLC200004, z wyłączeniem gruntów Skarbu Państwa w zarządzie
Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe oraz terenu Białowieskiego Parku Narodowego.

II.2.4) Opis zamówienia:
Wykonanie ekspertyzy na potrzeby uzupełnienia stanu wiedzy o gatunku ssaka (mopek) oraz uwarunkowaniach
jego ochrony w obszarze Natura 2000 Puszcza Białowieska PLC200004, z wyłączeniem gruntów Skarbu
Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe oraz terenu Białowieskiego
Parku Narodowego. Przedmiotem ochrony objęte jest: 1308 Mopek Barbastella barbastellus. Powierzchnia
obszaru objęta inwentaryzacją wynosi 3355 ha. Zakres prac koniecznych obejmuje: badania terenowe, ocenę
stanu ochrony przedmiotów ochrony, identyfikację i analizę zagrożeń, przedstawienie propozycji celów działań
ochronnych, przedstawienie propozycji działań ochronnych, ustalenie i opracowanie niezbędnych wskazań do
studiów i planów, opracowanie dokumentacji inwentaryzacji przyrodniczych, zestawienie potrzeb weryfikacji
SDF obszarów Natura 2000. Wykonawca wykona prace terenowe za pośrednictwem ekspertów przyrodników,
uczestniczących w wykonaniu zamówienia.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie osób zdolnych do wykonania zamówienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 33 825.20 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 15/11/2019
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: tak
Numer identyfikacyjny projektu: POIŚ.02.04.00-00-0191/16

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 677,00 PLN (słownie: sześćset
siedemdziesiąt siedem złotych). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wadium może
być wniesione w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp). Zamawiający
zastosuje procedurę określoną w art. 24 aa Pzp.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
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Wykonanie ekspertyzy na potrzeby uzupełnienia stanu wiedzy o gatunkach ślimaków (poczwarówki) oraz
uwarunkowaniach ich ochrony w obszarze Natura 2000 Puszcza Białowieska
Część nr: 12

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
71410000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Obszar Natura 2000 Puszcza Białowieska PLC200004, z wyłączeniem gruntów Skarbu Państwa w zarządzie
Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe oraz terenu Białowieskiego Parku Narodowego.

II.2.4) Opis zamówienia:
Wykonanie ekspertyzy na potrzeby uzupełnienia stanu wiedzy o gatunkach ślimaków (poczwarówki) oraz
uwarunkowaniach ich ochrony w obszarze Natura 2000 Puszcza Białowieska PLC200004, z wyłączeniem
gruntów Skarbu Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe oraz terenu
Białowieskiego Parku Narodowego. Przedmiotem ochrony objęte jest: 1014 Poczwarówka zwężona Vertigo
angustior i 1016 Poczwarówka jajowata.
Vertigo moulinsiana. Powierzchnia obszaru objęta inwentaryzacją wynosi 3355 ha. Zakres prac koniecznych
obejmuje: badania terenowe, ocenę stanu ochrony przedmiotów ochrony, identyfikację i analizę zagrożeń,
przedstawienie propozycji celów działań ochronnych, przedstawienie propozycji działań ochronnych,
ustalenie i opracowanie niezbędnych wskazań do studiów i planów, opracowanie dokumentacji inwentaryzacji
przyrodniczych, zestawienie potrzeb weryfikacji SDF obszarów Natura 2000. Wykonawca wykona prace
terenowe za pośrednictwem ekspertów przyrodników, uczestniczących w wykonaniu zamówienia.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie osób zdolnych do wykonania zamówienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 47 285.87 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 15/11/2019
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: tak
Numer identyfikacyjny projektu: POIŚ.02.04.00-00-0191/16

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 946,00 PLN (słownie: dziewięćset
czterdzieści sześć złotych). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być
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wniesione w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp). Zamawiający
zastosuje procedurę określoną w art. 24 aa Pzp.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Wykonanie ekspertyzy na potrzeby uzupełnienia stanu wiedzy o gatunkach motyli oraz uwarunkowaniach ich
ochrony w obszarze Natura 2000 Puszcza Białowieska
Część nr: 13

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
71410000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Obszar Natura 2000 Puszcza Białowieska PLC200004, z wyłączeniem gruntów Skarbu Państwa w zarządzie
Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe oraz terenu Białowieskiego Parku Narodowego.

II.2.4) Opis zamówienia:
Wykonanie ekspertyzy na potrzeby uzupełnienia stanu wiedzy o gatunkach motyli oraz uwarunkowaniach
ich ochrony w obszarze Natura 2000 Puszcza Białowieska PLC200004, z wyłączeniem gruntów Skarbu
Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe oraz terenu Białowieskiego
Parku Narodowego. Przedmiotem ochrony objęte jest: 6169 Przeplatka maturna Hypodryas maturna, 1060
Czerwończyk nieparek Lycaena dispar, 1065 Przeplatka aurinia Euphydryas aurinia i 4030 Szlaczkoń
szafraniec Colias myrmidone. Powierzchnia obszaru objęta inwentaryzacją wynosi 3355 ha. Zakres prac
koniecznych obejmuje: badania terenowe, ocenę stanu ochrony przedmiotów ochrony, identyfikację i analizę
zagrożeń, przedstawienie propozycji celów działań ochronnych, przedstawienie propozycji działań ochronnych,
ustalenie i opracowanie niezbędnych wskazań do studiów i planów, opracowanie dokumentacji inwentaryzacji
przyrodniczych, zestawienie potrzeb weryfikacji SDF obszarów Natura 2000. Wykonawca wykona prace
terenowe za pośrednictwem ekspertów przyrodników, uczestniczących w wykonaniu zamówienia.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie osób zdolnych do wykonania zamówienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 50 020.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 15/11/2019
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: tak
Numer identyfikacyjny projektu: POIŚ.02.04.00-00-0191/16
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II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 1 000,00 PLN (słownie: tysiąc złotych).
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wniesione w formach
określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp). Zamawiający zastosuje procedurę
określoną w art. 24 aa Pzp.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Wykonanie ekspertyzy na potrzeby uzupełnienia stanu wiedzy o gatunkach ważek oraz uwarunkowaniach ich
ochrony w obszarze Natura 2000 Puszcza Białowieska
Część nr: 14

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
71410000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Obszar Natura 2000 Puszcza Białowieska PLC200004, z wyłączeniem gruntów Skarbu Państwa w zarządzie
Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe oraz terenu Białowieskiego Parku Narodowego.

II.2.4) Opis zamówienia:
Wykonanie ekspertyzy na potrzeby uzupełnienia stanu wiedzy o gatunkach ważek oraz uwarunkowaniach ich
ochrony w obszarze Natura 2000 Puszcza Białowieska PLC200004, z wyłączeniem gruntów Skarbu Państwa
w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe oraz terenu Białowieskiego Parku
Narodowego. Przedmiotem ochrony objęte jest: 1037 Trzepla zielona Ophiogomphus cecilia i 1042 Zalotka
większa Leucorrhinia pectoralis. Powierzchnia obszaru objęta inwentaryzacją wynosi 3355 ha. Zakres prac
koniecznych obejmuje: badania terenowe, ocenę stanu ochrony przedmiotów ochrony, identyfikację i analizę
zagrożeń, przedstawienie propozycji celów działań ochronnych, przedstawienie propozycji działań ochronnych,
ustalenie i opracowanie niezbędnych wskazań do studiów i planów, opracowanie dokumentacji inwentaryzacji
przyrodniczych, zestawienie potrzeb weryfikacji SDF obszarów Natura 2000. Wykonawca wykona prace
terenowe za pośrednictwem ekspertów przyrodników, uczestniczących w wykonaniu zamówienia.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie osób zdolnych do wykonania zamówienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 21 575.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 15/11/2019
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
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Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: POIŚ.02.04.00-00-0191/16

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 432,00 PLN (słownie: czterysta trzydzieści
dwa złotych). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wniesione
w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp). Zamawiający zastosuje
procedurę określoną w art. 24 aa Pzp.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Wykonanie ekspertyzy na potrzeby uzupełnienia stanu wiedzy o gatunku chrząszcza (pływak szerokobrzeżek)
oraz uwarunkowaniach jego ochrony w obszarze Natura 2000 Puszcza Białowieska
Część nr: 15

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
71410000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Obszar Natura 2000 Puszcza Białowieska PLC200004, z wyłączeniem gruntów Skarbu Państwa w zarządzie
Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe oraz terenu Białowieskiego Parku Narodowego.

II.2.4) Opis zamówienia:
Wykonanie ekspertyzy na potrzeby uzupełnienia stanu wiedzy o gatunku chrząszcza (pływak szerokobrzeżek)
oraz uwarunkowaniach jego ochrony w obszarze Natura 2000 Puszcza Białowieska PLC200004, z wyłączeniem
gruntów Skarbu Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe oraz terenu
Białowieskiego Parku Narodowego. Przedmiotem ochrony objęte jest: 1081 Pływak szerokobrzeżek Dytiscus
latissimus. Powierzchnia obszaru objęta inwentaryzacją wynosi 3355 ha. Zakres prac koniecznych obejmuje:
badania terenowe, ocenę stanu ochrony przedmiotów ochrony, identyfikację i analizę zagrożeń, przedstawienie
propozycji celów działań ochronnych, przedstawienie propozycji działań ochronnych, ustalenie i opracowanie
niezbędnych wskazań do studiów i planów, opracowanie dokumentacji inwentaryzacji przyrodniczych,
zestawienie potrzeb weryfikacji SDF obszarów Natura 2000. Wykonawca wykona prace terenowe za
pośrednictwem ekspertów przyrodników, uczestniczących w wykonaniu zamówienia.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie osób zdolnych do wykonania zamówienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 13 380.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 15/11/2019
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
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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: tak
Numer identyfikacyjny projektu: POIŚ.02.04.00-00-0191/16

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 268,00 PLN (słownie: dwieście sześćdziesiąt
osiem złotych). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wniesione
w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp). Zamawiający zastosuje
procedurę określoną w art. 24 aa Pzp.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Wykonanie ekspertyzy na potrzeby uzupełnienia stanu wiedzy o gatunku ślimaka (zatoczek łamliwy) oraz
uwarunkowaniach jego ochrony w obszarze Natura 2000 Puszcza Białowieska
Część nr: 16

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
71410000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Obszar Natura 2000 Puszcza Białowieska PLC200004, z wyłączeniem gruntów Skarbu Państwa w zarządzie
Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe oraz terenu Białowieskiego Parku Narodowego.

II.2.4) Opis zamówienia:
Wykonanie ekspertyzy na potrzeby uzupełnienia stanu wiedzy o gatunku ślimaka (zatoczek łamliwy) oraz
uwarunkowaniach jego ochrony w obszarze Natura 2000 Puszcza Białowieska PLC200004, z wyłączeniem
gruntów Skarbu Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe oraz terenu
Białowieskiego Parku Narodowego. Przedmiotem ochrony objęte jest: 4056 Zatoczek łamliwy Anisus vorticulus.
Powierzchnia obszaru objęta inwentaryzacją wynosi 3355 ha. Zakres prac koniecznych obejmuje: badania
terenowe, ocenę stanu ochrony przedmiotów ochrony, identyfikację i analizę zagrożeń, przedstawienie
propozycji celów działań ochronnych, przedstawienie propozycji działań ochronnych, ustalenie i opracowanie
niezbędnych wskazań do studiów i planów, opracowanie dokumentacji inwentaryzacji przyrodniczych,
zestawienie potrzeb weryfikacji SDF obszarów Natura 2000. Wykonawca wykona prace terenowe za
pośrednictwem ekspertów przyrodników, uczestniczących w wykonaniu zamówienia.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie osób zdolnych do wykonania zamówienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 19 425.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 15/11/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
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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: tak
Numer identyfikacyjny projektu: POIŚ.02.04.00-00-0191/16

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 390,00 PLN (słownie: trzysta
dziewięćdziesiąt złotych). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być
wniesione w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp). Zamawiający
zastosuje procedurę określoną w art. 24 aa Pzp.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Wykonanie ekspertyzy na potrzeby uzupełnienia stanu wiedzy o gatunkach ptaków oraz uwarunkowaniach ich
ochrony w obszarze Natura 2000 Puszcza Białowieska
Część nr: 17

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
71410000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Obszar Natura 2000 Puszcza Białowieska PLC200004, z wyłączeniem gruntów Skarbu Państwa w zarządzie
Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe oraz terenu Białowieskiego Parku Narodowego.

II.2.4) Opis zamówienia:
Wykonanie ekspertyzy na potrzeby uzupełnienia stanu wiedzy o gatunkach ptaków oraz uwarunkowaniach
ich ochrony w obszarze Natura 2000 Puszcza Białowieska PLC200004, z wyłączeniem gruntów Skarbu
Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe oraz terenu Białowieskiego
Parku Narodowego. Przedmiotem ochrony objęte jest: A122 Derkacz Crex crex i A338 Gąsiorek Lanius
collurio. Powierzchnia obszaru objęta inwentaryzacją wynosi 3355 ha. Zakres prac koniecznych obejmuje:
badania terenowe, ocenę stanu ochrony przedmiotów ochrony, identyfikację i analizę zagrożeń, przedstawienie
propozycji celów działań ochronnych, przedstawienie propozycji działań ochronnych, ustalenie i opracowanie
niezbędnych wskazań do studiów i planów, opracowanie dokumentacji inwentaryzacji przyrodniczych,
zestawienie potrzeb weryfikacji SDF obszarów Natura 2000. Wykonawca wykona prace terenowe za
pośrednictwem ekspertów przyrodników, uczestniczących w wykonaniu zamówienia.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie osób zdolnych do wykonania zamówienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 11 916.67 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 15/11/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
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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: tak
Numer identyfikacyjny projektu: POIŚ.02.04.00-00-0191/16

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 238,00 PLN (słownie: dwieście trzydzieści
osiem złotych). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wniesione
w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp). Zamawiający zastosuje
procedurę określoną w art. 24 aa Pzp.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Wykonanie ekspertyzy na potrzeby uzupełnienia stanu wiedzy o siedliskach przyrodniczych oraz
uwarunkowaniach ich ochrony w obszarze Natura 2000 Ostoja Knyszyńska
Część nr: 18

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
71410000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Obszar Natura 2000 Ostoja Knyszyńska PLH200006, z wyłączeniem gruntów Skarbu Państwa w zarządzie
Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.

II.2.4) Opis zamówienia:
Wykonanie ekspertyzy na potrzeby uzupełnienia stanu wiedzy o siedliskach przyrodniczych oraz
uwarunkowaniach ich ochrony w obszarze Natura 2000 Ostoja Knyszyńska PLH200006, z wyłączeniem
gruntów Skarbu Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. Przedmiotem
ochrony objęte jest: 6410 Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe, 6430 Ziołorośla górskie i ziołorośla nadrzeczne,
6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie, 7110 Torfowiska wysokie z roślinnością
torfotwórczą, 7120 Torfowiska wysokie zdegradowane, zdolne do naturalnej regeneracji, 7140 Torfowiska
przejściowe i trzęsawiska, 7230 Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowiska
i mechowisk, 9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny, 91D0 Bory i lasy bagienne, 91E0 Łęgi
wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe i 91F0 Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe. Powierzchnia
obszaru objęta inwentaryzacją wynosi 38003 ha. Zakres prac koniecznych obejmuje: badania terenowe, ocenę
stanu ochrony przedmiotów ochrony, identyfikację i analizę zagrożeń, przedstawienie propozycji celów działań
ochronnych, przedstawienie propozycji działań ochronnych, ustalenie i opracowanie niezbędnych wskazań do
studiów i planów, opracowanie dokumentacji inwentaryzacji przyrodniczych, zestawienie potrzeb weryfikacji
SDF obszarów Natura 2000. Wykonawca wykona prace terenowe za pośrednictwem ekspertów przyrodników,
uczestniczących w wykonaniu zamówienia.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej



Dz.U./S S102
31/05/2018
233227-2018-PL

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 22 / 29

31/05/2018 S102
http://ted.europa.eu/TED

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

22 / 29

Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie osób zdolnych do wykonania zamówienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 162 900.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 15/11/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo
zamówień publicznych, polegających na powtórzeniu podobnych usług na obszarze Natura 2000 Ostoja
Knyszyńska w części położonej na gruntach Skarbu Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa
Leśnego Lasy Państwowe. Szczegółowe warunki udzielenia opisane w ust. 16 załącznika nr 1 do SIWZ.

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: tak
Numer identyfikacyjny projektu: POIŚ.02.04.00-00-0191/16

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 3 258,00 PLN (słownie: trzy tysiące dwieście
pięćdziesiąt osiem złotych). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być
wniesione w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp). Zamawiający
zastosuje procedurę określoną w art. 24 aa Pzp.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Wykonanie ekspertyzy na potrzeby uzupełnienia stanu wiedzy o gatunku ślimaka poczwarkowa zwężona) oraz
uwarunkowaniach jego ochrony w obszarze Natura 2000 Ostoja Knyszyńska
Część nr: 19

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
71410000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Obszar Natura 2000 Ostoja Knyszyńska PLH200006, z wyłączeniem gruntów Skarbu Państwa w zarządzie
Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.

II.2.4) Opis zamówienia:
Wykonanie ekspertyzy na potrzeby uzupełnienia stanu wiedzy o gatunku ślimaka poczwarówka zwężona oraz
uwarunkowaniach jego ochrony w obszarze Natura 2000 Ostoja Knyszyńska PLH200006, z wyłączeniem
gruntów Skarbu Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. Przedmiotem
ochrony objęte jest: 1014 Poczwarówka zwężona Vertigo angustior. Powierzchnia obszaru objęta
inwentaryzacją wynosi 38003 ha. Zakres prac koniecznych obejmuje: badania terenowe, ocenę stanu ochrony
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przedmiotów ochrony, identyfikację i analizę zagrożeń, przedstawienie propozycji celów działań ochronnych,
przedstawienie propozycji działań ochronnych, ustalenie i opracowanie niezbędnych wskazań do studiów
i planów, opracowanie dokumentacji inwentaryzacji przyrodniczych, zestawienie potrzeb weryfikacji SDF
obszarów Natura 2000. Wykonawca wykona prace terenowe za pośrednictwem ekspertów przyrodników,
uczestniczących w wykonaniu zamówienia.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie osób zdolnych do wykonania zamówienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 45 200.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 15/11/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo
zamówień publicznych, polegających na powtórzeniu podobnych usług na obszarze Natura 2000 Ostoja
Knyszyńska w części położonej na gruntach Skarbu Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa
Leśnego Lasy Państwowe. Szczegółowe warunki udzielenia opisane w ust. 16 załącznika nr 1 do SIWZ.

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: tak
Numer identyfikacyjny projektu: POIŚ.02.04.00-00-0191/16

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 904,00 PLN (słownie: dziewięćset cztery
złotych). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wniesione w
formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp). Zamawiający zastosuje
procedurę określoną w art. 24 aa Pzp.

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:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania
na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 i pkt 8 ustawy z 29.1.2014 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z
2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), zwaną dalej „ustawa”. W zakresie wykazania braku podstaw do wykluczenia
Wykonawcy składają aktualny na dzień składania oferty jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ),
określony w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej 2016/7 z 5.1.2016 r. ustanawiającym
standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz.Urz. UE L 3/16, 06.01.2016.) -
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załącznik nr 2 do SIWZ. JEDZ należy przesłać wyłącznie w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym
podpisem elektronicznym. Oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów
udostępniających potencjał składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu elektronicznego,
podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają
okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy. Szczegółowe zasady przygotowania i składania
elektronicznego dokumentu JEDZ określone zostały w rozdziale VI ust. 1 SIWZ. Wykonawca może ograniczyć
się do wypełnienia sekcji α w części IV JEDZ. Nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV
JEDZ formularza dotyczącego kryteriów kwalifikacji, zaś dowodowej weryfikacji spełniania konkretnych,
określonych przez Zamawiającego warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający dokona w oparciu o
dokumenty złożone przez wykonawcę, którego oferta zostanie oceniona najwyżej. Wykonawca, który powołuje
się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia
oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołują się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu także
składa oświadczenie JEDZ. 2. Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, na
wezwanie Zamawiającego składa następujące oświadczenia lub dokumenty aktualne na dzień złożenia: w
celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy:
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, 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, oświadczenie Wykonawcy
o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia
publiczne, oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których
mowa w ustawie z 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716) - wzór oświadczeń
stanowi załącznik nr 8 do SIWZ, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej - wzór oświadczenia załącznik nr 5 do SIWZ, odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji
i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków oraz 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. Ze względów
technicznych wynikających z braku miejsca szczegółowe wymagania oraz pozostałe informacje określone
zostały w rozdziale V ust. 1-6 oraz rozdziale VI ust. 1 oraz ust. 3-21 SIWZ.

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

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
W zakresie wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale V ust. 7
SIWZ, Wykonawcy składają wraz z ofertą aktualny na dzień składania ofert jednolity europejski dokument
zamówienia (JEDZ), określony w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej 2016/7 z dnia 5.1.2016
r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz.Urz.
UEL 3/16, 6.1.2016.) - załącznik nr 2 do SIWZ. JEDZ należy przesłać wyłącznie w postaci elektronicznej
opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Szczegółowe zasady przygotowania i składania
elektronicznego dokumentu JEDZ określone zostały w rozdziale VI ust. 1 SIWZ. Wykonawca może ograniczyć
się do wypełnienia sekcji α w części IV JEDZ. Nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV
JEDZ formularza dotyczącego kryteriów kwalifikacji, zaś dowodowej weryfikacji spełniania konkretnych,
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określonych przez Zamawiającego warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający dokona w oparciu o
dokumenty złożone przez wykonawcę, którego oferta zostanie oceniona najwyżej. Wykonawca, którego oferta
została oceniona jako najkorzystniejsza, na wezwanie Zamawiającego składa następujące oświadczenia lub
dokumenty aktualne na dzień złożenia: 1) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych
lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania i podmiotów, na rzecz których 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 dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnych charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów – oświadczenie wykonawcy;
w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty
potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert. Wzór wykazu wykonanych usług stanowi załącznik nr 3 do SIWZ; 2) wykaz osób,
skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych
za świadczenie usług wraz z informacjami na temat kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez
nieczynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu osób stanowi
załącznik nr 4 do SIWZ. Ze względów technicznych wynikających z braku miejsca pozostałe informacje zostały
określone w rozdziale V ust. 7 oraz rozdziale VI ust. 1-2, 5-9 oraz 14-21 SIWZ.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Wykonawca będzie dysponował do każdego z zadań na etapie realizacji zamówienia następującymi osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia, co najmniej: a) koordynatorem prac (koordynator prac może być
jednocześnie ekspertem przyrodniczym lub ekspertem ds. GIS) - z wykształceniem wyższym kierunkowym
(kierunki przyrodnicze: ochrona środowiska, biologia, leśnictwo – lub pokrewne); b) ekspertem przyrodnikiem
(ekspert przyrodniczy może jednocześnie pełnić funkcję koordynatora prac lub eksperta ds. GIS). Wykonawca
winien wykazać, że dysponuje do poszczególnych zadań następującymi ekspertami przyrodnikami z
wykształceniem wyższym kierunkowym oraz doświadczeniem - ze względów technicznych wynikających z
braku miejsca szczegółowy zakres wymagań eksperta przyrodnika określony został w rozdziale V ust. 7 lit. b
SIWZ; c) ekspertem ds. GIS (ekspert ds. GIS może być jednocześnie ekspertem przyrodniczym i może pełnić
funkcję koordynatora prac), z wykształceniem wyższym oraz doświadczeniem polegającym na wprowadzaniu
lub gromadzeniu, lub przetwarzaniu, lub wizualizacji danych geograficznych, przy użyciu systemu GIS.
Wykonawca wykaże także, że w okresie ostatnich 5 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) określone przez Zamawiającego usługi. Ze
względów technicznych wynikających z braku miejsca informacje dotyczące wykonanych usług i ich wartości
zostały określone w rozdziale V ust. 7 pkt 2 SIWZ.

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:
1. Warunki realizacji umowy zostały określone w załączniku nr 7 do SIWZ - Wzór umowy.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku
do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących w przypadkach:
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1)zmiany przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, 2) wydłużenia terminu wykonania II etapu realizacji
zamówienia maksymalnie do 13.12.2019 r.
3. Zmiany, o których mowa w ust. 2, stanowią zmianę treści umowy w rozumieniu § 17 ust. 1 wzoru umowy i
wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Ze względów technicznych wynikających z braku miejsca pozostałe zapisy dotyczące warunków zmiany
umowy określone zostały w załączniku nr 7 do SIWZ Wzór umowy (§ 14).

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: 09/07/2018
Czas lokalny: 12:00

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

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 09/07/2018
Czas lokalny: 12:15
Miejsce:
1. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, ul. Dojlidy Fabryczne 23, 15-554 Białystok,
pokój nr 4 (sala konferencyjna).
2.Oferty należy składać w formie pisemnej w sekretariacie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w
Białymstoku, ul. Dojlidy Fabryczne 23, 15-554 Białystok, pokój nr 2 (II piętro).
3. JEDZ należy przesłać na adres e-mail: przetargi.bialystok@rdos.gov.pl 

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

VI.3) Informacje dodatkowe:

mailto:przetargi.bialystok@rdos.gov.pl
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1. Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wykluczy wykonawcę, w stosunku do którego
zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp. Dodatkowo
wykluczy wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi przesłanka, o której mowa w: art. 24 ust. 5 pkt
1 i pkt 8 ustawy. 2. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium na zasadach określonych w
rozdziale IX SIWZ. 3. 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. Jeżeli Wykonawca ten, będzie uchylał się od zawarcia
umowy Zamawiający zbada, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu
Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert. 4. Oświadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą elektroniczną winny być kierowane na
adres: przetargi.bialystok@rdos.gov.pl . 5. Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
ustawy z 16.4.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r. nr 153 poz. 1503 z późn. zm.)
powinny być umieszczone w oddzielnej kopercie z napisem „Tajemnica przedsiębiorstwa”. Ponadto Wykonawca
wraz z zastrzeżeniem dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa zobowiązany jest wykazać, iż
zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 6. Wykonawca, składając ofertę, zobowiązany
jest poinformować Zamawiającego, czy wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi,
których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez
kwoty podatku. Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od
towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. 7.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy. 8.
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 9. Rozliczenia
między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w
walutach obcych. 10. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. W tym
przypadku Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza
powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. Zamawiający nie wymaga,
aby Wykonawca składał dokumenty lub oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia odnoszące się do
podwykonawcy, który nie udostępnił swoich zasobów. 11. Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia
zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy. Przedmiotem zamówienia polegającego na
powtórzeniu podobnych usług, zwanego dalej także „zamówieniem podobnym” lub „podobne usługi”, będzie
wykonanie ekspertyzy na potrzeby uzupełnienia stanu wiedzy o przedmiotach ochrony oraz uwarunkowaniach
ich ochrony w obszarach Natura 2000 Dolina Górnej Narwi PLB200007, Dolina Górnej Rospudy PLH200022,
Ostoja w Dolinie Górnej Narwi PLH200010 i Ostoja Knyszyńska PLH200006, w części położonej na gruntach
Skarbu Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. W przypadku obszaru
Natura 2000 Ostoja Knyszyńska PLH200006, zamówienie podobne dotyczy gruntów Skarbu Państwa w
zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, z wyłączeniem rezerwatów przyrody
Krasne, Budzisk, Woronicza, Jesionowe Góry, Las Cieliczański, Krzemienne Góry i Starodrzew Szyndzielski.
Zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych usług może być udzielone, w okresie 3 lat od dnia
udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług. Szczegółowe warunki udzielania
zamówienia podobnego określa pkt 16 załącznika nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa

mailto:przetargi.bialystok@rdos.gov.pl
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02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, zgodnie
z rozdziałem 2, dział VI ustawy Pzp, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub
może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom
wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na
podstawie ustawy.
4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca
się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci papierowej
albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.
6. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania
w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,
iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.
7. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w ust. 6 zdanie drugie albo w terminie
15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w przypadku, gdy wartość zamówienia jest równa lub
przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.
8. Szczegółowy tryb odwołań określa art. 182 ustawy Pzp.
9. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do sądu.
10. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.
11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia
doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w
placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. Prawo pocztowe jest
równoznaczne z jej wniesieniem.
12. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego właściwemu sądowi w terminie
7dni od dnia jej otrzymania.
13. W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skargę może wnieść także Prezes Urzędu Zamówień
Publicznych. Prezes Urzędu może także przystąpić do toczącego się postępowania. Do czynności
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podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z 17.11.1964 r. Kodeks
postępowania cywilnego o prokuraturze.
14. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać
oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a
także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części.

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

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28/05/2018
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