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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:602138-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Białystok: Usługi środowiska naturalnego
2020/S 243-602138

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Oficjalna nazwa: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Krajowy numer identyfikacyjny: REGON: 200240241
Adres pocztowy: ul. Dojlidy Fabryczne 23
Miejscowość: Białystok
Kod NUTS: PL84 Podlaskie
Kod pocztowy: 15-554
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Ewa Popławska
E-mail: przetargi.bialystok@rdos.gov.pl 
Tel.:  +48 857406981-19
Faks:  +48 857406982
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.bialystok.rdos.gov.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://platformazakupowa.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za 
pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/
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 monitoringu stanu ochrony przedmiotów ochrony – siedlisk przyrodniczych i gatunków w siedmiu 
obszarach Natura 2000 województwa podlaskiego.
Numer referencyjny: WOF.261.103.2020

II.1.2) Główny kod CPV
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90700000 Usługi środowiska naturalnego

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie monitoringu siedlisk przyrodniczych i gatunków w siedmiu obszarach 
Natura 2000 w województwie podlaskim. Przedmiot zamówienia został podzielony na 10 części.
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na 
podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), 
zwanej dalej ustawą Pzp, o wartości większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 
ust. 8 ustawy Pzp.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część I – Ostoja Knyszyńska PLH200006 – owady
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90700000 Usługi środowiska naturalnego

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL84 Podlaskie

II.2.4) Opis zamówienia:
Część I – Ostoja Knyszyńska PLH200006 – owady
Zakres prac- 1060 Czerwończyk nieparek Powierzchnia monitoringowa- 37 941 ha Okres objęty monitoringiem- 
2021 r.
— Prace monitoringowe wynikają z obowiązujących planów zadań ochronnych ustanowionych dla powyższych 
obszarów Natura 2000,
— Prace monitoringowe mają charakter monitoringu zerowego,
— Dokumentację sprawozdawczą z przeprowadzonych monitoringów przyrodniczych w obszarach Natura 
2000, wymienionych w punkcie 2, należy sporządzić na podstawie:
a) uzyskanych wyników badań terenowych przeprowadzonych przez Wykonawcę
W ramach realizacji zamówienia,
b) podręczników metodycznych siedlisk i gatunków opracowanych w ramach Państwowego Monitoringu 
Środowiska (PMŚ), dostępnych na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska 
(www.gios.gov.pl), oraz wskaźników oceny stanu ochrony i wyników badań monitoringowych, dostępnych na 
stronie internetowej GIOŚ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie osób wskazanych do realizacji zamówienia, mierzone liczbą 
ekspertyz wykonanych przez ekspertów przyrodniczych / Waga: 50
Cena - Waga: 50

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
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Koniec: 27/09/2021
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.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w przedmiotowym postępowaniu. (Ustawa o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z dnia 2 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842) art. 
15va.)

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część II – Ostoja Knyszyńska PLH200006 – ryby
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90700000 Usługi środowiska naturalnego

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL84 Podlaskie

II.2.4) Opis zamówienia:
Część II – Ostoja Knyszyńska PLH200006 – ryby
Zakres prac- 1145 Piskorz Powierzchnia monitoringowa- 3 stanowiska Okres objęty monitoringiem- 2021 r.
— Prace monitoringowe wynikają z obowiązujących planów zadań ochronnych ustanowionych dla powyższych 
obszarów Natura 2000,
— Prace monitoringowe mają charakter monitoringu zerowego,
— Dokumentację sprawozdawczą z przeprowadzonych monitoringów przyrodniczych w obszarach Natura 
2000, wymienionych w punkcie 2, należy sporządzić na podstawie:
a) uzyskanych wyników badań terenowych przeprowadzonych przez Wykonawcę
W ramach realizacji zamówienia,
b) podręczników metodycznych siedlisk i gatunków opracowanych w ramach Państwowego Monitoringu 
Środowiska (PMŚ), dostępnych na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska 
(www.gios.gov.pl), oraz wskaźników oceny stanu ochrony i wyników badań monitoringowych, dostępnych na 
stronie internetowej GIOŚ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie osób wskazanych do realizacji zamówienia, mierzone liczbą 
ekspertyz wykonanych przez ekspertów przyrodniczych / Waga: 50
Cena - Waga: 50

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 08/10/2021
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.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w przedmiotowym postępowaniu. (Ustawa o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z dnia 2 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842) art. 
15va.)

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część III – Ostoja Narwiańska PLH200024 – siedliska
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90700000 Usługi środowiska naturalnego

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL84 Podlaskie

II.2.4) Opis zamówienia:
Część III – Ostoja Narwiańska PLH200024 – siedliska
Zakres prac- 3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, 
Potamion; 3270 Zalewane muliste brzegi rzek; 6430 Ziołorośla górskie i ziołorośla nadrzeczne;
Powierzchnia monitoringowa- po 5 stanowisk Okres objęty monitoringiem- 2021 r.
— Prace monitoringowe wynikają z obowiązujących planów zadań ochronnych ustanowionych dla powyższych 
obszarów Natura 2000,
— Prace monitoringowe mają charakter monitoringu zerowego,
— Dokumentację sprawozdawczą z przeprowadzonych monitoringów przyrodniczych w obszarach Natura 
2000, wymienionych w punkcie 2, należy sporządzić na podstawie:
a) uzyskanych wyników badań terenowych przeprowadzonych przez Wykonawcę
W ramach realizacji zamówienia,
b) podręczników metodycznych siedlisk i gatunków opracowanych w ramach Państwowego Monitoringu 
Środowiska (PMŚ), dostępnych na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska 
(www.gios.gov.pl), oraz wskaźników oceny stanu ochrony i wyników badań monitoringowych, dostępnych na 
stronie internetowej GIOŚ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie osób wskazanych do realizacji zamówienia, mierzone liczbą 
ekspertyz wykonanych przez ekspertów przyrodniczych / Waga: 50
Cena - Waga: 50

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 04/10/2021
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.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w przedmiotowym postępowaniu. (Ustawa o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z dnia 2 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842) art. 
15va.)

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część IV – Ostoja Narwiańska PLH200024 – ssaki
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90700000 Usługi środowiska naturalnego

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL84 Podlaskie

II.2.4) Opis zamówienia:
Część IV – Ostoja Narwiańska PLH200024 – ssaki
Zakres prac- 1355 Wydra Powierzchnia monitoringowa- 30 stanowisk Okres objęty monitoringiem- 2021 r./2022 
r. (jeden sezon zimowy)
— Prace monitoringowe wynikają z obowiązujących planów zadań ochronnych ustanowionych dla powyższych 
obszarów Natura 2000,
— Prace monitoringowe mają charakter monitoringu zerowego,
— Dokumentację sprawozdawczą z przeprowadzonych monitoringów przyrodniczych w obszarach Natura 
2000, wymienionych w punkcie 2, należy sporządzić na podstawie:
a) uzyskanych wyników badań terenowych przeprowadzonych przez Wykonawcę
W ramach realizacji zamówienia,
b) podręczników metodycznych siedlisk i gatunków opracowanych w ramach Państwowego Monitoringu 
Środowiska (PMŚ), dostępnych na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska 
(www.gios.gov.pl), oraz wskaźników oceny stanu ochrony i wyników badań monitoringowych, dostępnych na 
stronie internetowej GIOŚ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie osób wskazanych do realizacji zamówienia, mierzone liczbą 
ekspertyz wykonanych przez ekspertów przyrodniczych / Waga: 50
Cena - Waga: 50

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/03/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w przedmiotowym postępowaniu. (Ustawa o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z dnia 2 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842) art. 
15va.)

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część V – Ostoja Narwiańska PLH200024 – ryby
Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90700000 Usługi środowiska naturalnego

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL84 Podlaskie

II.2.4) Opis zamówienia:
Część V – Ostoja Narwiańska PLH200024 – ryby
Zakres prac- 1098 Minogi czarnomorskie; 1130 Boleń; 1134 Różanka; 1145 Piskorz; Powierzchnia 
monitoringowa- po 3 stanowiska Okres objęty monitoringiem- 2021 r.
— Prace monitoringowe wynikają z obowiązujących planów zadań ochronnych ustanowionych dla powyższych 
obszarów Natura 2000,
— Prace monitoringowe mają charakter monitoringu zerowego,
— Dokumentację sprawozdawczą z przeprowadzonych monitoringów przyrodniczych w obszarach Natura 
2000, wymienionych w punkcie 2, należy sporządzić na podstawie:
a) uzyskanych wyników badań terenowych przeprowadzonych przez Wykonawcę
W ramach realizacji zamówienia,
b) podręczników metodycznych siedlisk i gatunków opracowanych w ramach Państwowego Monitoringu 
Środowiska (PMŚ), dostępnych na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska 
(www.gios.gov.pl), oraz wskaźników oceny stanu ochrony i wyników badań monitoringowych, dostępnych na 
stronie internetowej GIOŚ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie osób wskazanych do realizacji zamówienia, mierzone liczbą 
ekspertyz wykonanych przez ekspertów przyrodniczych / Waga: 50
Cena - Waga: 50

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 08/10/2021
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.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w przedmiotowym postępowaniu. (Ustawa o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z dnia 2 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842) art. 
15va.)

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część VI – Sasanki w Kolimagach PLH200025 – rośliny
Część nr: 6

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90700000 Usługi środowiska naturalnego

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL84 Podlaskie

II.2.4) Opis zamówienia:
Część VI – Sasanki w Kolimagach PLH200025 – rośliny
Zakres prac- 1477 Sasanka otwarta Powierzchnia monitoringowa- 2 stanowiska Okres objęty monitoringiem- 
2021 r.
— Prace monitoringowe wynikają z obowiązujących planów zadań ochronnych ustanowionych dla powyższych 
obszarów Natura 2000,
— Prace monitoringowe mają charakter monitoringu zerowego,
— Dokumentację sprawozdawczą z przeprowadzonych monitoringów przyrodniczych w obszarach Natura 
2000, wymienionych w punkcie 2, należy sporządzić na podstawie:
a) uzyskanych wyników badań terenowych przeprowadzonych przez Wykonawcę
W ramach realizacji zamówienia,
b) podręczników metodycznych siedlisk i gatunków opracowanych w ramach Państwowego Monitoringu 
Środowiska (PMŚ), dostępnych na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska 
(www.gios.gov.pl), oraz wskaźników oceny stanu ochrony i wyników badań monitoringowych, dostępnych na 
stronie internetowej GIOŚ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie osób wskazanych do realizacji zamówienia, mierzone liczbą 
ekspertyz wykonanych przez ekspertów przyrodniczych / Waga: 50
Cena - Waga: 50

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 17/09/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
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Opcje: nie

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w przedmiotowym postępowaniu. (Ustawa o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z dnia 2 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842) art. 
15va.)

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część VII – Puszcza Knyszyńska PLB200003 – ptaki
Część nr: 7

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90700000 Usługi środowiska naturalnego

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL84 Podlaskie

II.2.4) Opis zamówienia:
Część VII – Puszcza Knyszyńska PLB200003 – ptaki
Zakres prac- A122 Derkacz; A127 Żuraw; A153 Kszyk; A166 Łęczak; A409 Cietrzew
Powierzchnia monitoringowa- od 1 d0 6 stanowisk Okres objęty monitoringiem- 2021 r.
— Prace monitoringowe wynikają z obowiązujących planów zadań ochronnych ustanowionych dla powyższych 
obszarów Natura 2000,
— Prace monitoringowe mają charakter monitoringu zerowego,
— Dokumentację sprawozdawczą z przeprowadzonych monitoringów przyrodniczych w obszarach Natura 
2000, wymienionych w punkcie 2, należy sporządzić na podstawie:
a) uzyskanych wyników badań terenowych przeprowadzonych przez Wykonawcę
W ramach realizacji zamówienia,
b) podręczników metodycznych siedlisk i gatunków opracowanych w ramach Państwowego Monitoringu 
Środowiska (PMŚ), dostępnych na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska 
(www.gios.gov.pl), oraz wskaźników oceny stanu ochrony i wyników badań monitoringowych, dostępnych na 
stronie internetowej GIOŚ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie osób wskazanych do realizacji zamówienia, mierzone liczbą 
ekspertyz wykonanych przez ekspertów przyrodniczych / Waga: 50
Cena - Waga: 50

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 08/10/2021
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.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w przedmiotowym postępowaniu. (Ustawa o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z dnia 2 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842) art. 
15va.)

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część VIII – Bagno Wizna PLB200005 – ptaki
Część nr: 8

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90700000 Usługi środowiska naturalnego

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL84 Podlaskie

II.2.4) Opis zamówienia:
Część VIII – Bagno Wizna PLB200005 – ptaki
Zakres prac- A084 Błotniak łąkowy; A119 Kropiatka; A122 Derkacz; A151 Batalion; A193 Rybitwa rzeczna; 
A195 Rybitwa białoczelna; A196 Rybitwa białowąsa; A197 Rybitwa czarna; A198 Rybitwa białoskrzydła; A294 
Wodniczka; A307 Jarzębatka; A338 Gąsiorek; A055 Cyranka; A160 Kulik wielki
Powierzchnia monitoringowa- od 1 d0 6 stanowisk Okres objęty monitoringiem- 2021 r., 2022 r., 2023 r. / w 
zależności od zakresu prac
— Prace monitoringowe wynikają z obowiązujących planów zadań ochronnych ustanowionych dla powyższych 
obszarów Natura 2000,
— Prace monitoringowe mają charakter monitoringu zerowego,
— Dokumentację sprawozdawczą z przeprowadzonych monitoringów przyrodniczych w obszarach Natura 
2000, wymienionych w punkcie 2, należy sporządzić na podstawie:
a) uzyskanych wyników badań terenowych przeprowadzonych przez Wykonawcę
W ramach realizacji zamówienia,
b) podręczników metodycznych siedlisk i gatunków opracowanych w ramach Państwowego Monitoringu 
Środowiska (PMŚ), dostępnych na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska 
(www.gios.gov.pl), oraz wskaźników oceny stanu ochrony i wyników badań monitoringowych, dostępnych na 
stronie internetowej GIOŚ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie osób wskazanych do realizacji zamówienia, mierzone liczbą 
ekspertyz wykonanych przez ekspertów przyrodniczych / Waga: 50
Cena - Waga: 50

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 10/10/2023
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.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w przedmiotowym postępowaniu. (Ustawa o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z dnia 2 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842) art. 
15va.)

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część IX – Dolina Górnej Narwi PLB200007 – ptaki
Część nr: 9

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90700000 Usługi środowiska naturalnego

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL84 Podlaskie

II.2.4) Opis zamówienia:
Część IX – Dolina Górnej Narwi PLB200007 – ptaki
Zakres prac- A152 Krwawodziób; A156 Rycyk; A084 Błotniak łąkowy; A294 Wodniczka; A198 Rybitwa 
białoskrzydła; A197 Rybitwa czarna
Powierzchnia monitoringowa- od 1 do 2 stanowisk Okres objęty monitoringiem- 2021 r., 2022 r., 2023 r. / w 
zależności od zakresu prac
— Prace monitoringowe wynikają z obowiązujących planów zadań ochronnych ustanowionych dla powyższych 
obszarów Natura 2000,
— Prace monitoringowe mają charakter monitoringu zerowego,
— Dokumentację sprawozdawczą z przeprowadzonych monitoringów przyrodniczych w obszarach Natura 
2000, wymienionych w punkcie 2, należy sporządzić na podstawie:
a) uzyskanych wyników badań terenowych przeprowadzonych przez Wykonawcę
W ramach realizacji zamówienia,
b) podręczników metodycznych siedlisk i gatunków opracowanych w ramach Państwowego Monitoringu 
Środowiska (PMŚ), dostępnych na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska 
(www.gios.gov.pl), oraz wskaźników oceny stanu ochrony i wyników badań monitoringowych, dostępnych na 
stronie internetowej GIOŚ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie osób wskazanych do realizacji zamówienia, mierzone liczbą 
ekspertyz wykonanych przez ekspertów przyrodniczych / Waga: 50
Cena - Waga: 50

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 10/10/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

14/12/2020 S243
https://ted.europa.eu/TED

10 / 17

www.gios.gov.pl


Dz.U./S S243
14/12/2020
602138-2020-PL

11 / 17

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w przedmiotowym postępowaniu. (Ustawa o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z dnia 2 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842) art. 
15va.)

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część X – Dolina Szeszupy PLH200016 – rosliny
Część nr: 10

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90700000 Usługi środowiska naturalnego

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL84 Podlaskie

II.2.4) Opis zamówienia:
Część X – Dolina Szeszupy PLH200016 – rosliny
Zakres prac- 1393 Haczykowiec błyszczący; 1528 Skalnica torfowiskowa; 1903 Lipiennik Loesela
Powierzchnia monitoringowa- od 2 do 3 stanowisk Okres objęty monitoringiem- 2021 r.
— Prace monitoringowe wynikają z obowiązujących planów zadań ochronnych ustanowionych dla powyższych 
obszarów Natura 2000,
— Prace monitoringowe mają charakter monitoringu zerowego,
— Dokumentację sprawozdawczą z przeprowadzonych monitoringów przyrodniczych w obszarach Natura 
2000, wymienionych w punkcie 2, należy sporządzić na podstawie:
a) uzyskanych wyników badań terenowych przeprowadzonych przez Wykonawcę
W ramach realizacji zamówienia,
b) podręczników metodycznych siedlisk i gatunków opracowanych w ramach Państwowego Monitoringu 
Środowiska (PMŚ), dostępnych na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska 
(www.gios.gov.pl), oraz wskaźników oceny stanu ochrony i wyników badań monitoringowych, dostępnych na 
stronie internetowej GIOŚ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie osób wskazanych do realizacji zamówienia, mierzone liczbą 
ekspertyz wykonanych przez ekspertów przyrodniczych / Waga: 50
Cena - Waga: 50

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 04/10/2021
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.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w przedmiotowym postępowaniu. (Ustawa o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z dnia 2 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842) art. 
15va.)

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

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

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku udziału w postępowaniu;

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca wykaże, 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), co najmniej:
Część I: 2 usługi odpowiadające rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia i wartości nie mniejszej 
niż 20 000 zł brutto każda lub 1 usługa odpowiadająca usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia i wartości 
nie mniejszej niż 40 000 zł brutto. Przez pojęcie „usługa odpowiadająca swoim rodzajem usłudze stanowiącej 
przedmiot zamówienia” należy rozumieć usługę wykonania badań lub inwentaryzacji przyrodniczej lub 
monitoringu w zakresie gatunków owadów wymienionych w załączniku II Dyrektywy siedliskowej; lub udział 
w pracach nad opracowaniem Planu Zadań Ochronnych lub Planu Ochrony obszaru Natura 2000 w zakresie 
owadów;
Część II: 1 usługa odpowiadająca rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia i wartości nie mniejszej 
niż 4 000 zł brutto. Przez pojęcie „usługa odpowiadająca swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot 
zamówienia” należy rozumieć usługę wykonania badań lub inwentaryzacji przyrodniczej lub monitoringu 
w zakresie gatunków ryb wymienionych w załączniku II Dyrektywy siedliskowej; lub udział w pracach nad 
opracowaniem Planu Zadań Ochronnych lub Planu Ochrony obszaru Natura 2000 w zakresie ryb;
Część III: 2 usługi odpowiadające rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia i wartości nie mniejszej 
niż 20 000 zł brutto każda lub 1 usługa odpowiadająca usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia i wartości 
nie mniejszej niż 40 000 zł brutto. Przez pojęcie „usługa odpowiadająca swoim rodzajem usłudze stanowiącej 
przedmiot zamówienia” należy rozumieć usługę wykonania badań lub inwentaryzacji przyrodniczej lub 
monitoringu w zakresie siedlisk przyrodniczych wymienionych w załączniku I Dyrektywy siedliskowej; lub udział 
w pracach nad opracowaniem Planu Zadań Ochronnych lub Planu Ochrony obszaru Natura 2000 w zakresie 
siedlisk przyrodniczych;
Część IV: 2 usługi odpowiadające rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia i wartości nie mniejszej 
niż 9 000 zł brutto każda lub 1 usługa odpowiadająca usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia i wartości 
nie mniejszej niż 18 000 zł brutto. Przez pojęcie „usługa odpowiadająca swoim rodzajem usłudze stanowiącej 
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przedmiot zamówienia” należy rozumieć usługę wykonania badań lub inwentaryzacji przyrodniczej lub 
monitoringu w zakresie wydry; lub udział w pracach nad opracowaniem Planu Zadań Ochronnych lub Planu 
Ochrony obszaru Natura 2000 jako ekspert w zakresie wydry;
Część V: 2 usługi odpowiadające rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia i wartości nie mniejszej 
niż 15 000 zł brutto każda lub 1 usługa odpowiadająca usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia i wartości 
nie mniejszej niż 30 000 zł brutto. Przez pojęcie „usługa odpowiadająca swoim rodzajem usłudze stanowiącej 
przedmiot zamówienia” należy rozumieć usługę wykonania badań lub inwentaryzacji przyrodniczej lub 
monitoringu w zakresie gatunków ryb wymienionych w załączniku II Dyrektywy siedliskowej; lub udział w 
pracach nad opracowaniem Planu Zadań Ochronnych lub Planu Ochrony obszaru Natura 2000 w zakresie ryb;
Część VI: 1 usługi odpowiadające rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia i wartości nie mniejszej 
niż 5 500 zł brutto. Przez pojęcie „usługa odpowiadająca swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot 
zamówienia” należy rozumieć usługę wykonania badań lub inwentaryzacji przyrodniczej lub monitoringu w 
zakresie gatunków roślin wymienionych w załączniku II Dyrektywy siedliskowej; lub udział w pracach nad 
opracowaniem Planu Zadań Ochronnych lub Planu Ochrony obszaru Natura 2000 w zakresie roślin;
Część VII: 2 usługi odpowiadające rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia i wartości nie mniejszej 
niż 25 000 zł brutto każda lub 1 usługa odpowiadająca usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia i wartości nie 
mniejszej
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
c.d. niż 50 000 zł brutto. Przez pojęcie „usługa odpowiadająca swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot 
zamówienia” należy rozumieć usługę wykonania badań lub inwentaryzacji przyrodniczej lub monitoringu 
w zakresie gatunków ptaków wymienionych w załączniku I Dyrektywy ptasiej; lub udział w pracach nad 
opracowaniem Planu Zadań Ochronnych lub Planu Ochrony obszaru Natura 2000 w zakresie ptaków;
Część VIII: 2 usługi odpowiadające rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia i wartości nie 
mniejszej niż 50 000 zł brutto każda lub 1 usługa odpowiadająca usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia 
i wartości nie mniejszej niż 100 000 zł brutto. Przez pojęcie „usługa odpowiadająca swoim rodzajem usłudze 
stanowiącej przedmiot zamówienia” należy rozumieć usługę wykonania badań lub inwentaryzacji przyrodniczej 
lub monitoringu w zakresie gatunków ptaków wymienionych w załączniku I Dyrektywy ptasiej; lub udział w 
pracach nad opracowaniem Planu Zadań Ochronnych lub Planu Ochrony obszaru Natura 2000 w zakresie 
ptaków;
Część IX: 2 usługi odpowiadające rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia i wartości nie mniejszej 
niż 22 000 zł brutto każda lub 1 usługa odpowiadająca usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia i wartości 
nie mniejszej niż 44 000 zł brutto. Przez pojęcie „usługa odpowiadająca swoim rodzajem usłudze stanowiącej 
przedmiot zamówienia” należy rozumieć usługę wykonania badań lub inwentaryzacji przyrodniczej lub 
monitoringu w zakresie gatunków ptaków wymienionych w załączniku I Dyrektywy ptasiej; lub udział w pracach 
nad opracowaniem Planu Zadań Ochronnych lub Planu Ochrony obszaru Natura 2000
W zakresie ptaków;
Część X: 2 usługi odpowiadająca rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia i wartości nie mniejszej 
niż 10 000 zł brutto każda lub 1 usługa odpowiadająca usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia i wartości 
nie mniejszej niż 20 000 zł brutto. Przez pojęcie „usługa odpowiadająca swoim rodzajem usłudze stanowiącej 
przedmiot zamówienia” należy rozumieć usługę wykonania badań lub inwentaryzacji przyrodniczej lub 
monitoringu w zakresie gatunków roślin wymienionych w załaczniku II Dyrektywy siedliskowej; lub udział w 
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pracach nad opracowaniem Planu Zadań Ochronnych lub Planu Ochrony obszaru Natura 2000 w zakresie 
roślin.
Zamawiający uzna za spełniony warunek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami 
zdolnymi do wykonania zamówienia w przypadku, gdy wykonawca wykaże, że dysponuje do każdej z części 
następującymi ekspertami przyrodnikami:
Część I – co najmniej jednym ekspertem przyrodniczym z zakresu entomologii- opis w SIWZ
Część II i V – co najmniej jednym ekspertem przyrodniczym z zakresu ichtiologii -opis w SIWZ
Część III – co najmniej jednym ekspertem przyrodniczym z zakresu botaniki - opis w SIWZ
Część IV – co najmniej jednym ekspertem przyrodniczym z zakresu teriologii - opis w SIWZ
Część VII, VIII i IX – co najmniej jednym ekspertem przyrodniczym z zakresu ornitologii - opis w SIWZ
Część VI i X – co najmniej jednym ekspertem przyrodniczym z zakresu botaniki - opis w SIWZ
Dokładne informacje znajdują się w specyfikacji.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
1. Warunki realizacji umowy zostały przedstawione we wzorze umowy. Wzór umowy stanowi załącznik do SIWZ 
nr 7A i 7B.
2. Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta zgodnie z art. 139 ust. 2 ustawy Prawo 
zamówień publicznych w formie pisemnej.
3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian w postanowieniach umowy w stosunku do 
treści oferty Wykonawcy w przypadkach określonych we wzorze umowy, o którym mowa w ust. 1.

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

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 13/01/2021
Czas lokalny: 09:00

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
Oferta musi zachować ważność do: 13/03/2021

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 13/01/2021
Czas lokalny: 09:05
Miejsce:
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Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.01.2021 godz. 09:05 za pośrednictwem platformazakupowa.pl, w siedzibie 
zamawiającego w Białymstoku, ul. Dojlidy Fabryczne 23, sala nr 4 (II piętro).

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.3) Informacje dodatkowe:
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
Kryterium 1 – cena (C): waga 50 % (gdzie 1 % - 1 pkt) – będzie dokonywana na podstawie wypełnionego przez 
Wykonawcę formularza ofertowego i wyliczona według wzoru.
W badanym kryterium Wykonawca może uzyskać max 50 pkt.
Kryterium 2 – doświadczenie osób wskazanych do realizacji zamówienia,(D), mierzone liczbą ekspertyz 
wykonanych przez ekspertów przyrodniczych: waga 50 % (gdzie 1 % - 1 pkt).
W badanym kryterium Wykonawca może uzyskać max 50 pkt.
Wykonawca otrzyma dodatkowe punkty, kiedy:
• W Kryterium nr 2 wykaże ekspertyzy ponad warunek udziału w postępowaniu! Oznacza to, że ekspertyzy 
wskazane w załączniku nr 9 do SIWZ nie mogą się powtarzać z ekspertyzami wskazanymi w załączniku nr 4 
do SIWZ – wykazem osób. Natomiast muszą one dotyczyć tych samych osób wskazanych w załączniku nr 
4. Ekspertyzy mogą wystąpić tylko raz. Jeżeli Wykonawca wykaże w wykazie osób (załącznik nr 4 do SIWZ) 
przesłanego na wezwanie do uzupełnienia dokumentów, takie same ekspertyzy jak wskazane w załączniku nr 
9 do SIWZ – wykazu doświadczenia osób do kryterium oceny ofert, wówczas Zamawiający przeliczy na nowo 
punkty w kryterium oceny, pomniejszając liczbę punktów za powtarzające się ekspertyzy i wróci do porównania 
punktacji wszystkich oferentów;
W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1 i pkt 8 
ustawy, Wykonawcy składają:
— Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, 
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie 
do udziału w postępowaniu,
— Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z 
opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca 
zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz
Z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 
organu;
— Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega 
z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego 
dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych 
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem 
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zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu,
— Odpisu 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 ustawy.
Oferty należy złożyć przez platformę zakupową!! - https://platformazakupowa.pl/
W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie 
zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i 
pkt 8 ustawy Pzp.

VI.4) Procedury odwoławcze

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

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 wterminie15 
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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 terminie7 
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
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
09/12/2020
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