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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:157333-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Białystok: Usługi środowiska naturalnego
2019/S 067-157333

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
REGON: 200240241
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 drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl

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 ekspertyz w zakresie regulacji stosunków wodnych na torfowiskach w obszarach Natura 2000
Pojezierze Sejneńskie PLH200007 i Ostoja Augustowska PLH200005
Numer referencyjny: WOF.261.31.2019.AA

II.1.2) Główny kod CPV

mailto:halina.lawniczuk.bialystok@rdos.gov.pl
http://bip.bialystok.rdos.gov.pl
http://bip.bialystok.rdos.gov.pl/zamowienia-publiczne
https://miniportal.uzp.gov.pl
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90700000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ekspertyz w zakresie regulacji stosunków wodnych na torfowiskach
w obszarach Natura 2000 Pojezierze Sejneńskie PLH200007 i Ostoja Augustowska PLH200005. Przedmiot
zamówienia podzielony jest na 7 części. Zamówienie składa się z: zamówienia podstawowego (minimalnego)
oraz zamówienia opcjonalnego – w zakresie zadania 1, zadania 2, zadania 3, zadania 4 i zadania 5 – zgodnie
z opiem zawartym w załączniku nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia. Zamawiający przewiduje prawo
opcji, które polega na rozszerzeniu zwiększenia minimalnego zamówienia gwarantowanego w zakresie
przygotowania dokumentacji technicznej wraz z operatem wodnoprawnym w zakresie regulacji stosunków
wodnych na torfowiskach w obszarach Natura 2000 Pojezierze Sejneńskie PLH200007. Wykonawca może
złożyć ofertę w odniesieniu do 1, kilku lub wszystkich części zamówienia. Postępowanie prowadzone jest przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 363 383.04 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:
Przygotowanie dokumentacji technicznej wraz z operatem wodnoprawnym w zakresie regulacji stosunków
wodnych położonych w obr.ew. Karolin, Białogóry gm. Giby
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90712400
71322000
71313430

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL843
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Obręb ewidencyjnych: Karolin, Białogóry w gminie Giby, zlokalizowanych w obszarze Natura 2000 Pojezierze
Sejneńskie PLH200007

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie dokumentacji technicznej wraz z operatem wodnoprawnym
w zakresie regulacji stosunków wodnych na torfowiskach położonych w obrębach ewidencyjnych: Karolin,
Białogóry w gminie Giby, zlokalizowanych w obszarze Natura 2000 Pojezierze Sejneńskie PLH200007.
Minimalne zamówienie gwarantowane (zamówienie podstawowe) obejmuje przygotowanie dokumentacji
technicznej 2 urządzeń piętrzących, po 1 na każdej z działek ewidencyjnych: nr 1/1 i 1/2, obr. Karolin, gm.
Giby oraz dz. nr 82/1, obr. Sztabinki, gm. Sejny. Zamawiający przewiduje dodatkowo możliwość zwiększenia
minimalnego zamówienia na przygotowanie dokumentacji technicznej dla kolejnych urządzeń piętrzących o
następującą opcję (zamówienie opcjonalne): opcja I: 1 urządzenie piętrzące na działce ewidencyjnej nr 23/1,
obr. Białogóry, gm. Giby. Realizacja zadania ma na celu ochronę płatu siedliska 7110 Torfowiska wysokie z
roślinnością torfotwórczą (żywe), oznaczonego na mapie numerem 8195, będącego przedmiotem ochrony
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w obszarze Natura 2000 Pojezierze Sejneńskie PLH200007. Realizacja zadania obejmuje przygotowanie
dokumentacji technicznej wraz z operatem wodno-prawnym w zakresie regulacji stosunków wodnych dla
działania polegającego na budowie zastawek na rowach odprowadzających wodę z torfowiska. Szczegółowy
opis zadania oraz terminy przekazania prac określa załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji niniejszego zamówienia w zakresie
projektowania urządzeń piętrzących (D) / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 34 250.79 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 29/11/2019
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: tak
Opis opcji:
1. Zamawiający przewiduje prawo opcji, które polega na rozszerzeniu minimalnego zamówienia
gwarantowanego w zakresie przygotowania dokumentacji technicznej wraz z operatem wodnoprawnym w
zakresie regulacji stosunków wodnych na torfowiskach w obszarach Natura 2000 Pojezierze Sejneńskie
PLH200007.
2. Minimalne zamówienie gwarantowane (zamówienie podstawowe) obejmuje przygotowanie dokumentacji
technicznej 2 urządzeń piętrzących, po 1 na każdej z działek ewidencyjnych: nr 1/1 i 1/2, obr. Karolin, gm. Giby
oraz dz. nr 82/1, obr. Sztabinki, gm. Sejny.
3. Zamawiający przewiduje dodatkowo możliwość zwiększenia minimalnego zamówienia na przygotowanie
dokumentacji technicznej dla kolejnych urządzeń piętrzących o następującą opcję (zamówienie opcjonalne):
opcja I: 1 urządzenie piętrzące na działce ewidencyjnej nr 23/1, obr. Białogóry, gm. Giby.
4. Zamawiający zastrzega, iż część zamówienia określona jako prawo opcji jest uprawnieniem, a nie
zobowiązaniem Zamawiającego. Realizacja opcji, o której mowa wyżej, może a nie musi nastąpić. Wykonawcy
nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego w przypadku gdy Zamawiający z opcji nie
skorzysta, w szczególności roszczenie o odszkodowanie, pokrycie kosztów utrzymania gotowości, a także
prawo do odstąpienia od umowy lub jej zerwania.
5. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o zwiększeniu minimalnego zamówienia gwarantowanego, o którąś z
opcji najpóźniej w terminie do 30 dni od daty podpisania umowy na realizację niniejszej usługi.
6. Opis zamówienia z prawem opcji zawarty jest w postanowieniach rozdziału III ust. 4-9 SIWZ oraz w
załączniku nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia.

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:
Projekt nr POIS.02.04.00-00-0108/16 pn. „Ochrona siedlisk i gatunków terenów nieleśnych zależnych od wód”,
dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.
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II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 680,00 PLN (sześćset osiemdziesiąt
złotych). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, w formach określonych w art. 45 ust.6
ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp). Zamawiający zastosuje procedurę określoną w art. 24aa Pzp.
Postępowanie prowadzone jest przy użyciu miniPortalu i poczty elektronicznej Zamawiającego.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Przygotowanie dokumentacji technicznej wraz z operatem wodnoprawnym w zakresie regulacji stosunków
wodnych położonych w obr. ew. Sztabinki, Żegary gm. Sejny
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90712400
71322000
71313430

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL843
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Obręb ewidencyjnych: Sztabinki, Żegary gmina Sejny, zlokalizowanych w obszarze Natura 2000 Pojezierze
Sejneńskie PLH2000077

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie dokumentacji technicznej wraz z operatem wodnoprawnym
w zakresie regulacji stosunków wodnych na torfowiskach położonych w obrębie ewidencyjnym: Sztabinki,
Żegary gmina Sejny, zlokalizowanych w obszarze Natura 2000 Pojezierze Sejneńskie PLH200007. Minimalne
zamówienie gwarantowane (zamówienie podstawowe) obejmuje przygotowanie dokumentacji technicznej 1
urządzenia piętrzącego na działce ewidencyjnej: nr 82/1, obr. Sztabinki, gm. Sejny. Zamawiający przewiduje
dodatkowo możliwość zwiększenia minimalnego zamówienia na przygotowanie dokumentacji technicznej dla
kolejnych urządzeń piętrzących o następujące opcje (zamówienie opcjonalne):
a) opcja I: 1 urządzenie piętrzące na działce ewidencyjnej nr 486, obr. Żegary, gm. Sejny;
b) opcja II: 1 urządzenie piętrzące na działkach ewidencyjnych nr 451, 480 obr. Żegary, gm. Sejny.
Realizacja zadania ma na celu ochronę płatu siedliska 7110 Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą
(żywe), oznaczonego na mapie numerem bca8, będącego przedmiotem ochrony w obszarze Natura 2000
Pojezierze Sejneńskie PLH200007. Realizacja zadania obejmuje przygotowanie dokumentacji technicznej wraz
z operatem wodno-prawnym w zakresie regulacji stosunków wodnych dla działania polegającego na budowie
zastawek na rowach odwadniających torfowisko.
Szczegółowy opis zadania oraz terminy przekazania prac określa załacznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu
zamówienia.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji niniejszego zamówienia w zakresie
projektowania urządzeń piętrzących (D) / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 34 250.80 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów



Dz.U./S S67
04/04/2019
157333-2019-PL

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 5 / 19

04/04/2019 S67
https://ted.europa.eu/
TED

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

5 / 19

Koniec: 29/11/2019
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: tak
Opis opcji:
1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie dokumentacji technicznej wraz z operatem wodnoprawnym
w zakresie regulacji stosunków wodnych na torfowiskach położonych w obrębach ewidencyjnych: Sztabinki,
Żegary gmina Sejny, zlokalizowanych w obszarze Natura 2000 Pojezierze Sejneńskie PLH200007.
2. Minimalne zamówienie gwarantowane (zamówienie podstawowe) obejmuje przygotowanie dokumentacji
technicznej 1 urządzenia piętrzącego na działce ewidencyjnej: nr 82/1, obr. Sztabinki, gm. Sejny.
3. Zamawiający przewiduje dodatkowo możliwość zwiększenia minimalnego zamówienia na przygotowanie
dokumentacji technicznej dla kolejnych urządzeń piętrzących o następujące opcje (zamówienie opcjonalne):
a) opcja I: 1 urządzenie piętrzące na działce ewidencyjnej nr 486, obr. Żegary, gm. Sejny;
b) opcja II: 1 urządzenie piętrzące na działkach ewidencyjnych nr 451, 480 obr. Żegary, gm. Sejny
4. Zamawiający zastrzega, iż część zamówienia określona jako prawo opcji jest uprawnieniem, a nie
zobowiązaniem Zamawiającego. Realizacja opcji, o której mowa wyżej, może a nie musi nastąpić. Wykonawcy
nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego w przypadku gdy Zamawiający z opcji nie
skorzysta, w szczególności roszczenie o odszkodowanie, pokrycie kosztów utrzymania gotowości, a także
prawo do odstąpienia od umowy lub jej zerwania.
5. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o zwiększeniu minimalnego zamówienia gwarantowanego, o którąś z
opcji najpóźniej w terminie do 30 dni od daty podpisania umowy na realizację niniejszej usługi.
6. Opis zamówienia z prawem opcji zawarty jest w postanowieniach rozdziału III ust. 4 – 9 SIWZ oraz w
załączniku nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia.

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:
Projekt nr POIS.02.04.00-00-0108/16 pn. „Ochrona siedlisk i gatunków terenów nieleśnych zależnych od wód”,
dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 680,00 PLN (sześćset osiemdziesiąt
złotych). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, w formach określonych w art. 45 ust.6
ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp). Zamawiający zastosuje procedurę określoną w art. 24aa Pzp.
Postępowanie prowadzone jest przy użyciu miniPortalu i poczty elektronicznej Zamawiającego.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Przygotowanie dokumentacji technicznej wraz z operatem wodnoprawnym w zakresie regulacji stosunków
wodnych położonych w gm.: Krasnopol, Sejny i Giby
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90712400
71322000
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71313430

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL843
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Obręb ewidencyjnych: Aleksandrowo, Buda Ruska gmina Krasnopol; Wigrańce, Markiszki gmina Sejny oraz
Białogóry w gminie Giby, zlokalizowanych w obszarze Natura 2000 Pojezierze Sejneńskie PLH200007

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie dokumentacji technicznej wraz z operatem wodnoprawnym w
zakresie regulacji stosunków wodnych na torfowiskach położonych w obrębach ewidencyjnych: Aleksandrowo,
Buda Ruska gmina Krasnopol; Wigrańce, Markiszki gmina Sejny oraz Białogóry w gminie Giby, zlokalizowanych
w obszarze Natura 2000 Pojezierze Sejneńskie PLH200007. Minimalne zamówienie gwarantowane
(zamówienie podstawowe) obejmuje przygotowanie dokumentacji technicznej 4 urządzeń piętrzących, po
jednym urządzeniu piętrzącym na każdej z działek ewidencyjnych nr 200, obr. Aleksandrowo, gm. Krasnopol,
nr 51/8, obr. Buda Ruska, gm. Krasnopol, nr 575/2, obr. Wigrańce, gm. Sejny, nr 166, obr. Białogóry, gm. Giby.
Zamawiający przewiduje dodatkowo możliwość zwiększenia minimalnego zamówienia na przygotowanie
dokumentacji technicznej dla kolejnych urządzeń piętrzących o następujące opcje (zamówienie opcjonalne):
a) opcja I: 1 urządzenie piętrzące na działce ewidencyjnej nr 156, obr. Aleksandrowo, gm. Krasnopol;
b) opcja II: 1 urządzenie piętrzące na działce ewidencyjnej nr 3/14, obr. Markiszki, gm. Sejny.
Realizacja zadania ma na celu ochronę płatów siedliska przyrodniczego 7140 Torfowiska przejściowe i
trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea) oznaczonych na mapie numerami 6c31,
77db, dbf1, 8eec, c01d, c028 będących przedmiotem ochrony w obszarze Natura 2000 Pojezierze Sejneńskie.
Przygotowanie dokumentacji technicznej wraz z operatem wodno-prawnym w zakresie regulacji stosunków
wodnych dla działania polega na budowie zastawek na rowach odwadniających torfowisko.
Szczegółowy opis zadania oraz terminy przekazania prac określa załacznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu
zamówienia.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji niniejszego zamówienia w zakresie
projektowania urządzeń piętrzących (D) / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 106 701.72 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 29/11/2019
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: tak
Opis opcji:
1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie dokumentacji technicznej wraz z operatem wodnoprawnym w
zakresie regulacji stosunków wodnych na torfowiskach położonych w obrębach ewidencyjnych: Aleksandrowo,
Buda Ruska gmina Krasnopol; Wigrańce, Markiszki gmina Sejny oraz Białogóry w gminie Giby, zlokalizowanych
w obszarze Natura 2000 Pojezierze Sejneńskie PLH200007.
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2.Minimalne zamówienie gwarantowane (zamówienie podstawowe) obejmuje przygotowanie dokumentacji
technicznej 4 urządzeń piętrzących, po jednym urządzeniu piętrzącym na każdej z działek ewidencyjnych.
3. Zamawiający przewiduje dodatkowo możliwość zwiększenia minimalnego zamówienia o przygotowanie
dokumentacji technicznej dla kolejnych urządzeń piętrzących o następujące opcje (zamówienie opcjonalne):
a) opcja I: 1 urządzenie piętrzące na działce ewidencyjnej nr 156, obr. Aleksandrowo, gm. Krasnopol;
b) opcja II: 1 urządzenie piętrzące na działce ewidencyjnej nr 3/14, obr. Markiszki, gm. Sejny.
4. Zamawiający zastrzega, iż część zamówienia określona jako prawo opcji jest uprawnieniem, a nie
zobowiązaniem Zamawiającego. Realizacja opcji, o której mowa wyżej, może a nie musi nastąpić. Wykonawcy
nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego w przypadku gdy Zamawiający z opcji nie
skorzysta, w szczególności roszczenie o odszkodowanie, pokrycie kosztów utrzymania gotowości, a także
prawo do odstąpienia od umowy lub jej zerwania.
5. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o zwiększeniu minimalnego zamówienia gwarantowanego, o którąś z
opcji najpóźniej w terminie do 30 dni od daty podpisania umowy na realizację niniejszej usługi.
6. Opis zamówienia z prawem opcji zawarty jest w postanowieniach rozdziału III ust. 4 – 9 SIWZ oraz w
załączniku nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia.

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:
Projekt nr POIS.02.04.00-00-0108/16 pn. „Ochrona siedlisk i gatunków terenów nieleśnych zależnych od wód”,
dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 2 100,00 PLN (dwa tysiące sto złotych).
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, w formach określonych w art. 45 ust. 6
ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp). Zamawiający zastosuje procedurę określoną w art. 24aa Pzp.
Postępowanie prowadzone jest przy użyciu miniPortalu i poczty elektronicznej Zamawiającego.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Przygotowanie dokumentacji technicznej wraz z operatem wodnoprawnym w zakresie regulacji stosunków
wodnych położonych w obr. ew.: Aleksandrowo, gm. Krasnopol; Folwark Berżniki gm. Sejny
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90712400
71322000
71313430

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL843
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Obręb ewidencyjnych: Aleksandrowo, gmina Krasnopol; Folwark Berżniki gmina Sejny, zlokalizowanych w
obszarze Natura 2000 Pojezierze Sejneńskie PLH200007

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie dokumentacji technicznej wraz z operatem wodnoprawnym w
zakresie regulacji stosunków wodnych na torfowiskach położonych w obrębach ewidencyjnych: Aleksandrowo,
gmina Krasnopol; Folwark Berżniki gmina Sejny, zlokalizowanych w obszarze Natura 2000 Pojezierze
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Sejneńskie PLH200007. Minimalne zamówienie gwarantowane (zamówienie podstawowe) obejmuje
przygotowanie dokumentacji technicznej 1 urządzenia piętrzącego na działce ewidencyjnej nr 143, obr.
Aleksandrowo, gm. Krasnopol. Zamawiający przewiduje dodatkowo możliwość zwiększenia minimalnego
zamówienia o przygotowanie dokumentacji technicznej dla kolejnych urządzeń piętrzących o następującą opcję
(zamówienie opcjonalne): opcja I: 1 urządzenie piętrzące na działce ewidencyjnej nr 41/1 obr. Folwark Berżniki,
gm. Sejny.
Realizacja zadania ma na celu ochronę płatów siedliska przyrodniczego 7140 Torfowiska przejściowe i
trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea) oznaczonych na mapie numerami d420,
4cb7, będących przedmiotem ochrony w obszarze Natura 2000 Pojezierze Sejneńskie. Przygotowanie
dokumentacji technicznej wraz z operatem wodno-prawnym w zakresie regulacji stosunków wodnych dla
działania polega na budowie progów na rowach odwadniających torfowisko.
Szczegółowy opis zadania oraz terminy przekazania prac określa załacznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu
zamówienia.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji niniejszego zamówienia w zakresie
projektowania urządzeń piętrzących (D) / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 35 567.24 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 29/11/2019
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: tak
Opis opcji:
1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie dokumentacji technicznej wraz z operatem wodnoprawnym w
zakresie regulacji stosunków wodnych na torfowiskach położonych w obrębach ewidencyjnych: Aleksandrowo,
gmina Krasnopol; Folwark Berżniki gmina Sejny, zlokalizowanych w obszarze Natura 2000 Pojezierze
Sejneńskie PLH200007.
2. Minimalne zamówienie gwarantowane (zamówienie podstawowe) obejmuje przygotowanie dokumentacji
technicznej 1 urządzenia piętrzącego na działce ewidencyjnej nr 143, obr. Aleksandrowo, gm. Krasnopol.
3. Zamawiający przewiduje dodatkowo możliwość zwiększenia minimalnego zamówienia o przygotowanie
dokumentacji technicznej dla kolejnych urządzeń piętrzących o następującą opcję (zamówienie opcjonalne):
opcja I: 1 urządzenie piętrzące na działce ewidencyjnej nr 41/1 obr. Folwark Berżniki, gm. Sejny.
4. Zamawiający zastrzega, iż część zamówienia określona jako prawo opcji jest uprawnieniem, a nie
zobowiązaniem Zamawiającego. Realizacja opcji, o której mowa wyżej, może a nie musi nastąpić. Wykonawcy
nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego w przypadku gdy Zamawiający z opcji nie
skorzysta, w szczególności roszczenie o odszkodowanie, pokrycie kosztów utrzymania gotowości, a także
prawo do odstąpienia od umowy lub jej zerwania.
5. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o zwiększeniu minimalnego zamówienia gwarantowanego, o którąś z
opcji najpóźniej w terminie do 30 dni od daty podpisania umowy na realizację niniejszej usługi.
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6. Opis zamówienia z prawem opcji zawarty jest w postanowieniach rozdziału III ust. 4 – 9 SIWZ oraz w
załączniku nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia.

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:
Projekt nr POIS.02.04.00-00-0108/16 pn. „Ochrona siedlisk i gatunków terenów nieleśnych zależnych od wód”,
dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 710,00 PLN (siedemset dziesięć złotych).
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, w formach określonych w art. 45 ust. 6
ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp). Zamawiający zastosuje procedurę określoną w art. 24aa Pzp.
Postępowanie prowadzone jest przy użyciu miniPortalu i poczty elektronicznej Zamawiającego.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Przygotowanie dokumentacji technicznej wraz z operatem wodnoprawnym w zakresie regulacji stosunków
wodnych położonych w obr. ew. Gremzdy Polskie, gm. Krasnopol i obr. Giby gm. Giby
Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90712400
71322000
71313430

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL843
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Obręb ewidencyjnych: Gremzdy Polskie, gmina Krasnopol i obr. Giby gm. Giby zlokalizowanych w obszarze
Natura 2000 Pojezierze Sejneńskie PLH2000077

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie dokumentacji technicznej wraz z operatem wodnoprawnym
w zakresie regulacji stosunków wodnych na torfowiskach położonych w obrębach ewidencyjnych Gremzdy
Polskie, gmina Krasnopol i obr. Giby gm. Giby zlokalizowanych w obszarze Natura 2000 Pojezierze Sejneńskie
PLH200007. Minimalne zamówienie gwarantowane (zamówienie podstawowe) obejmuje przygotowanie
dokumentacji technicznej 1 urządzenia piętrzącego na działce ewidencyjnej nr 24/9, obr. Giby, gm. Giby.
Zamawiający przewiduje dodatkowo możliwość zwiększenia minimalnego zamówienia o przygotowanie
dokumentacji technicznej dla kolejnego urządzenia piętrzącego o następującą opcję (zamówienie opcjonalne):
opcja I: 1 urządzenie piętrzące na działkach ewidencyjnych nr 3 i 245, obr. Gremzdy Polskie, gm. Krasnopol.
Realizacja zadania ma na celu ochronę płatów siedliska przyrodniczego 7230 Górskie i nizinne torfowiska
zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk oznaczonych na mapie numerami d3b7, b1b5
będących przedmiotem ochrony w obszarze Natura 2000 Pojezierze Sejneńskie. Realizacja zadania obejmuje
przygotowanie dokumentacji technicznej wraz z operatem wodno-prawnym w zakresie regulacji stosunków
wodnych dla działania polegającego na budowie zastawek na rowach odwadniających torfowisko. Szczegółowy
opis zadania oraz terminy przekazania prac określa załacznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
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Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji niniejszego zamówienia w zakresie
projektowania urządzeń piętrzących (D) / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 35 929.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 29/11/2019
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: tak
Opis opcji:
1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie dokumentacji technicznej wraz z operatem wodnoprawnym
w zakresie regulacji stosunków wodnych na torfowiskach położonych w obrębach ewidencyjnych Gremzdy
Polskie, gmina Krasnopol i obr. Giby gm. Giby zlokalizowanych w obszarze Natura 2000 Pojezierze Sejneńskie
PLH200007.
2. Minimalne zamówienie gwarantowane (zamówienie podstawowe) obejmuje przygotowanie dokumentacji
technicznej 1 urządzenia piętrzącego na działce ewidencyjnej nr: 24/9, obr. Giby, gm. Giby.
3. Zamawiający przewiduje dodatkowo możliwość zwiększenia minimalnego zamówienia o przygotowanie
dokumentacji technicznej dla kolejnego urządzenia piętrzącego o następującą opcję (zamówienie opcjonalne):
opcja I: 1 urządzenie piętrzące na działkach ewidencyjnych nr 3 i 245, obr. Gremzdy Polskie, gm. Krasnopol.
4. Zamawiający zastrzega, iż część zamówienia określona jako prawo opcji jest uprawnieniem, a nie
zobowiązaniem Zamawiającego. Realizacja opcji, o której mowa wyżej, może a nie musi nastąpić. Wykonawcy
nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego w przypadku gdy Zamawiający z opcji nie
skorzysta, w szczególności roszczenie o odszkodowanie, pokrycie kosztów utrzymania gotowości, a także
prawo do odstąpienia od umowy lub jej zerwania.
5. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o zwiększeniu minimalnego zamówienia gwarantowanego, o którąś z
opcji najpóźniej w terminie do 30 dni od daty podpisania umowy na realizację niniejszej usługi.
6. Opis zamówienia z prawem opcji zawarty jest w postanowieniach rozdziału III ust. 4 – 9 SIWZ oraz w
załączniku nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia.

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:
Projekt nr POIS.02.04.00-00-0108/16 pn. „Ochrona siedlisk i gatunków terenów nieleśnych zależnych od wód”,
dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 710,00 PLN (siedemset dziesięć złotych).
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, w formach określonych w art. 45 ust. 6
ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp). Zamawiający zastosuje procedurę określoną w art. 24aa Pzp.
Postępowanie prowadzone jest przy użyciu miniPortalu i poczty elektronicznej Zamawiającego.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
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Przygotowanie dokumentacji technicznej wraz z operatem wodnoprawnym w zakresie regulacji stosunków
wodnych położonych w obr. ew. Lipsk, gm. Lipsk
Część nr: 6

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90712400
71322000
71313430

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL843
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Obręb ewidencyjnych: Lipsk, gmina Lipsk zlokalizowanych w obszarze Natura 2000 Ostoja Augustowska
PLH200005

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie dokumentacji technicznej wraz z operatem wodnoprawnym w
zakresie regulacji stosunków wodnych na torfowiskach położonych w obrębie ewidencyjnym Lipsk, gmina
Lipsk zlokalizowanych w obszarze Natura 2000 Ostoja Augustowska PLH200005. Zamówienie obejmuje
przygotowanie dokumentacji technicznej dla 1 progu stałego na działce ewidencyjnej nr 2236, obr. Lipsk, gm.
Lipsk oraz 4 zastawek na działkach ewidencyjnych nr 349/7, 2195, 2263/2 obr. Lipsk, gm. Lipsk. Realizacja
zadania ma na celu ochronę płatu siedliska przyrodniczego 7110 Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą
(żywe), oznaczonego na mapie numerem D5AE będącym przedmiotem ochrony w obszarze Natura 2000
Ostoja Augustowska.
Realizacja zadania obejmuje przygotowanie dokumentacji technicznej wraz z operatem wodno-prawnym w
zakresie regulacji stosunków wodnych dla działania polegającego na budowie 1 progu stałego oraz 4 zastawek
na rowach odwadniających torfowisko, przy uwzględnieniu następujących założeń:
• do budowy progu preferowane są materiały naturalne: drewno dębowe do konstrukcji ścianki szczelnej oraz
narzut z kamienia polnego i podsypki ze żwiru,
• próg o stałej rzędnej piętrzenia powinien zostać zaprojektowany na całej szerokości rowu melioracyjnego oraz
wykraczać na 1 m poza profil rowu po obu stronach,
• zastawki proste, składające się ze ścianki szczelnej i kleszczy drewnianych, w celu stabilizacji budowli można
zastosować obsypkę na górnej i dolnej wodzie z gruntu rodzimego,
• ściankę szczelną zastawki należy wykonać z kantówek w systemie pióro-wpust, o grubości 50 mm, szerokości
100 mm i długości 1500 mm zabijanych do gruntu w kleszczach prowadzących;
• próg, w granicach działki ewidencyjnej 2236, należy zaprojektować tak, aby utrzymać stały poziom zwierciadła
wód gruntowych na torfowisku na głębokości nie niższej niż 20 cm poniżej poziomu gruntu w okresie
wegetacyjnym,
• zastawki, w granicach działek ewidencyjnych 349/7, 2195 oraz 2263/2, należy zaprojektować tak, aby
utrzymać stały poziom zwierciadła wód gruntowych na torfowisku na głębokości nie niższej niż poziom gruntu w
okresie wegetacyjnym.
Szczegółowy opis zadania oraz terminy przekazania prac określa załacznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu
zamówienia.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji niniejszego zamówienia w zakresie
projektowania urządzeń piętrzących (D) / Waga: 40
Cena - Waga: 60
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II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 48 525.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 29/11/2019
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:
Projekt nr POIS.02.04.00-00-0108/16 pn. „Ochrona siedlisk i gatunków terenów nieleśnych zależnych od wód”,
dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 1 360,00 PLN (tysiąc trzysta sześćdziesiąt
zł). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, w formach określonych w art. 45 ust. 6
ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp). Zamawiający zastosuje procedurę określoną w art. 24aa Pzp.
Postępowanie prowadzone jest przy użyciu miniPortalu i poczty elektronicznej Zamawiającego.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Przygotowanie dokumentacji technicznej wraz z operatem wodnoprawnym w zakresie regulacji stosunków
wodnych położonych w obr. ew. Dworzysko, gm. Giby
Część nr: 7

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90712400
71322000
71313430

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL843
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Obręb ewidencyjnych: Dworzysko, gmina Giby zlokalizowany w obszarze Natura 2000 Ostoja Augustowska
PLH200005

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie dokumentacji technicznej wraz z operatem wodnoprawnym
w zakresie regulacji stosunków wodnych na torfowiskach położonych w obrębie ewidencyjnym Dworzysko,
gmina Giby zlokalizowanych w obszarze Natura 2000 Ostoja Augustowska PLH200005. Zamówienie obejmuje
przygotowanie dokumentacji technicznej dla przebudowy istniejącego progu piętrzącego zlokalizowanego na
działce ewidencyjnej nr 919, obr. Dworzysko, gm. Giby. Realizacja zadania ma na celu ochronę płatu siedliska
przyrodniczego 7230 Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk
oznaczonego na mapie numerem 9E54 będącym przedmiotem ochrony w obszarze Natura 2000 Ostoja
Augustowska. Realizacja zadania obejmuje przygotowanie dokumentacji technicznej w zakresie regulacji
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stosunków wodnych dla działania polegającego na przebudowie istniejącego progu piętrzącego w celu
zapobieżenia podtapianiu torfowiska, przy uwzględnieniu następujących założeń:
• działania ochronne zlokalizowane zostały na działce ewidencyjnej 919, w obrębie Dworzysko, gmina Giby,
• należy zweryfikować stan techniczny budowli hydrotechnicznej oraz opracować projekt jej przebudowy,
• częściowa rozbiórka i przebudowa istniejącej ścianki szczelnej oraz grobli ziemnej powinna obniżyć poziom
piętrzenia o 60 cm względem korony grobli, przy szerokości przelewu 100 cm (załącznik D do SIWZ).
Szczegółowy opis zadania oraz terminy przekazania prac określa załacznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu
zamówienia.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji niniejszego zamówienia w zakresie
projektowania urządzeń piętrzących (D) / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 68 158.50 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 29/11/2019
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:
Projekt nr POIS.02.04.00-00-0108/16 pn. „Ochrona siedlisk i gatunków terenów nieleśnych zależnych od wód”,
dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 970,00 PLN (dziewięćset siedemdziesiąt
złotych). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, w formach określonych w art. 45 ust.
6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp). Zamawiający zastosuje procedurę określoną w art. 24aa Pzp.
Postępowanie prowadzone jest przy użyciu miniPortalu i poczty elektronicznej Zamawiającego.

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 29.1.2014r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.U.z 2018r. poz. 1986 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 5.1.2016r.
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ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz.Urz. UE
L 3/16, 06.01.2016.) -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 oraz innych dokumentów i oświadczeń określone
zostały w rozdziale VI ust.1-2 SIWZ. Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji α w części IV
JEDZ. Nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IVJEDZ 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 pkt 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 2018 r. poz. 1445) - wzór oświadczeń stanowi załącznik nr 8 do SIWZ, oświadczenie
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - wzór oświadczenia stanowi
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, w celu potwierdzenia braku
podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp, 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-VI SIWZ.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie określa warunków 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.
UE L3/16, 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 oraz rozdziale VII SIWZ. Wykonawca
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może ograniczyć się do wypełnienia sekcji α w części IV JEDZ. Nie musi wypełniać żadnej z pozostałych
sekcji w części IVJEDZ 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,
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 i doświadczenia
niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności 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. 4.1., 5-8 oraz 14-22 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: projektantem posiadającym uprawnienia budowlane do
projektowania w branży budownictwa hydrotechnicznego lub melioracji (z przynależnością do Izby Inżynierów
Budownictwa) oraz doświadczenie uzyskane w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert w
wykonaniu lub współwykonaniu co najmniej 1 projektu urządzeń piętrzących. Opisany warunek należy spełnić
oddzielnie dla każdej części – tą samą osobą można wykazać się do dowolnej liczby części.
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:
Zadanie 1: 1 usługę odpowiadającą rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia i wartości nie
mniejszej niż 10 000 PLN brutto;
Zadanie 2: 1 usługę odpowiadającą rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia i wartości nie
mniejszej niż 10 000 PLN brutto;
Zadanie 3: 2 usługi odpowiadające rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia i wartości nie
mniejszej niż 15 000 PLN brutto każda;
Zadanie 4: 1 usługę odpowiadającą rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia i wartości nie
mniejszej niż 10 000 PLN brutto;
Zadanie 5: 1 usługę odpowiadającą rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia i wartości nie
mniejszej niż 10 000 PLN brutto;
Zadanie 6: 2 usługi odpowiadające rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia i wartości nie
mniejszej niż 10 000 PLN brutto każda;
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Zadanie 7: 1 usługę odpowiadającą rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia i wartości nie
mniejszej niż 15 000 PLN brutto.
Przez pojęcie „usługa odpowiadającą swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia” należy
rozumieć: usługę przygotowania dokumentacji technicznej wraz z operatem wodnoprawnym w zakresie
regulacji stosunków wodnych, polegających na budowie lub przebudowie urządzeń piętrzących. Tymi samymi
usługami Wykonawca może wykazać się do dowolnej liczby części.

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, poprzez wydłużenie terminu realizacji umowy
maksymalnie do 6.12.2019 r.
3. Zmiany, o których mowa w ust. 2, stanowią zmianę treści 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).
5. Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta zgodnie z art. 139 ust. 2 ustawy Prawo
zamówień publicznych w formie pisemnej.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie 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: 14/05/2019
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: 14/05/2019
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Czas lokalny: 12:30
Miejsce:
1. Ofertę wraz z dokumentami, o których mowa w SIWZ, należy złożyć za pośrednictwem Formularza do
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku, dostępnego na ePUAP i udostępnionego na miniPortalu.
2. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, ul. Dojlidy Fabryczne 23, 15-554 Białystok,
pokój nr 4 (sala konferencyjna), POLSKA.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
1. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPotalu i dokonywane
jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.
2. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Z postępowania 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.W postępowaniu komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami
w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się
elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego
przez miniPortal (Formularz do komunikacji). 5. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami
za pomocą poczty elektronicznej, e’mail: przetargi.bialystok@rdos.gov.pl , z zastrzeżeniem rozdziału VI ust.
14 SIWZ. 6.Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń
składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. 7.Sposób
sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń
musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozp. Prezesa Rady Ministrów z 27.06.2017r. wsprawie użycia
środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i
przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz.U. z 2017r. poz.1320 ze zm.) oraz rozp. Ministra Rozwoju z
26.07.2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu
o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126 ze zm.). 8.Komunikacja między Zamawiającym, a
Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/,ePUAPu https://epuap.gov.pl/
wps/portal oraz poczty elektronicznej. 9.Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie
zamówienia musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający kontona ePUAP ma dostęp do
formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do formularza do komunikacji.10.Wymagania techniczne
i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i
oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z
miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx oraz Regulaminie ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/
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portal/strefa-klienta/regulamin. Wykonawca zainteresowany złożeniem oferty winien zapoznać się z aktualnymi
wytycznymi technicznymi zawartymi w ww. regulaminach. 11.Maksymalny rozmiar plików przesyłanych
za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do komunikacji
wynosi 150 MB. 12. Za datę przekazania oferty, zawiadomień, dokumentów elektronicznych,oświadczeń lub
elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania
na ePUAP. 13.Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla niniejszego postępowania dostępne są na Liście
wszystkich postępowań na miniPortalu (zakładka Szczegóły) oraz stanowi załącznik do SIWZ. 14.Ofertę oraz
JEDZ, sporządza się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 15.
Szczegółowe zasady komunikowania się określono w rozdział VII SIWZ. 16. Informacje o przetwarzaniu danych
osobowych zgodnie z RODO określone zostały w rozdziale XVIII SIWZ - Inne postanowienia.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
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://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
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terminie15 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
7 dni 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
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:
01/04/2019
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