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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:160055-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Białystok: Usługi środowiska naturalnego
2021/S 063-160055

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 w Białymstoku
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 na adres podany powyżej

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

I.5) Główny przedmiot działalności
Środowisko

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

II.1.1) Nazwa:
Wykonanie ekspertyzy dotyczącej opracowania modelu gospodarowania wodą w obszarze Natura 2000 Bagno 
Wizna PLB200005
Numer referencyjny: WOF.261.22.2021

II.1.2) Główny kod CPV
90700000 Usługi środowiska naturalnego

II.1.3) Rodzaj zamówienia
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Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ekspertyzy dotyczącej opracowania modelu gospodarowania wodą w 
obszarze Natura 2000 Bagno Wizna PLB200005. Celem ekspertyzy jest opracowanie modelu gospodarowania 
wodą w obszarze Natura 2000 Bagno Wizna w istniejącym układzie hydrograficznym, w celu zapewnienia 
odpowiednich warunków wodnych w siedliskach przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000 (ptaków) oraz 
funkcjonowania użytkowania rolniczego na tym terenie (łąk kośnych).

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90712400 Usługi planowania strategii zarządzania zasobami naturalnymi lub ich ochrony

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Natura 2000 Bagno Wizna PLB200005

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiot zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ekspertyzy dotyczącej opracowania modelu gospodarowania wodą 
w obszarze Natura 2000 Bagno Wizna PLB200005.
2. Celem ekspertyzy jest opracowanie modelu gospodarowania wodą w obszarze Natura 2000 Bagno Wizna 
w istniejącym układzie hydrograficznym, w celu zapewnienia odpowiednich warunków wodnych w siedliskach 
przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000 (ptaków) oraz funkcjonowania użytkowania rolniczego na tym 
terenie (łąk kośnych).
3. Realizacja zadania będącego przedmiotem zamówienia wynika z zarządzenia Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska w Białymstoku z 18.12.2013 w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru 
Natura 2000 Bagno Wizna PLB200005 (Dz.U. Woj. Podl. z 2013 r. poz. 4631), zmienionego zarządzeniem z 
5.12.2018 (Dz.U. Woj. Podl. z 2018 r. poz. 4892).
4. Zadanie będące przedmiotem zamówienia jest realizowane w ramach projektu nr POIS.02.04.00-00-0191/16 
pn. „Inwentaryzacja cennych siedlisk przyrodniczych kraju, gatunków występujących w ich obrębie oraz 
stworzenie Banku Danych o Zasobach Przyrodniczych”.
5. Opis granic obszaru Natura 2000 objętego ekspertyzą w postaci wektorowej warstwy informacyjnej (tzw. pliki 
„shp”) stanowi załącznik nr 11 do SWZ.
6. W celu wykonania ekspertyzy Zamawiający wymaga, aby zespół Wykonawcy posiadał specjalistyczną 
wiedzę, umiejętności oraz uprawnienia zapewniające przeprowadzenie analiz środowiskowych oraz 
przygotowanie rozwiązań poprawnych technicznie, jak i spełniających wymagania ochrony środowiska 
przyrodniczego w obszarze Natura 2000.
7. Wszelka korespondencja, w tym maile, dokumenty robocze oraz dokumenty końcowe powstałe w trakcie 
realizacji zamówienia są oznakowane logotypami programu operacyjnego Infrastruktura i środowisko, 
Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku, Unii 
Europejskiej. Wzór logotypów zostanie przekazany Wykonawcy po podpisaniu umowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
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Kryterium jakości - Nazwa: doświadczenie osób wskazanych do realizacji zamówienia (D), mierzone liczbą 
ekspertyz wykonanych przez ekspertów z zakresu hydrologii / Waga: 50
Cena - Waga: 50

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 460
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: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Realizowane w ramach projektu nr POIS.02.04.00-00-0191/16 pn. „Inwentaryzacja cennych siedlisk 
przyrodniczych kraju, gatunków występujących w ich obrębie oraz stworzenie Banku Danych o Zasobach 
Przyrodniczych”.

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający wymaga od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 4 000,00 PLN (słownie: cztery tysiące 
złotych).
Tryb przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 Pzp.
Zamawiający, zgodnie z art. 139 Pzp, przewiduje odwróconą kolejność czynności
Zgodnie z art. 257 Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania, 
jeżeli środki publiczne nie zostały mu przyznane.

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

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający wymaga wykazania przez Wykonawcę spełnienia warunku określonego w art. 112 ust. 2 Pzp 
dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej.
1) Zamawiający uzna za spełniony warunek posiadania wiedzy i doświadczenia w przypadku, gdy Wykonawca 
wykaże, iż w okresie ostatnich 7 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:
2 usługi odpowiadające rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia i wartości nie mniejszej niż 60 
000 PLN brutto każda lub 1 usługa odpowiadająca usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia i wartości nie 
mniejszej niż 120 000 PLN brutto. Przez pojęcie „usługa odpowiadająca swoim rodzajem usłudze stanowiącej 
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przedmiot zamówienia” należy rozumieć usługę wykonania ekspertyzy z zakresu gospodarowania wodą na 
siedliskach hydrogenicznych;
Uwaga!
• W przypadku usług ciągłych nadal wykonywanych należy podać wartość usług zrealizowanych przed upływem 
terminu składania ofert.
• Wykonawca w momencie, kiedy wykazuje usługę, która opiewała na większy zakres niż opisany w SWZ, do 
celów spełnienia warunków przedstawia Zamawiającemu zakres na spełnienie warunków z danej umowy z 
wyliczoną kwotą za ten zakres, tj. nie wskazuje wartości całej umowy, a wartość faktycznie wykonanej usługi.
• Jeżeli zamówienie było realizowane przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
(konsorcjum), Wykonawca przedstawia tylko ten zakres prac, który faktycznie wykonał.
2) Zamawiający uzna za spełniony warunek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz 
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w przypadku, gdy Wykonawca wykaże, że dysponuje 
następującymi osobami:
a) ekspert z zakresu hydrologii (ekspert z zakresu hydrologii może jednocześnie pełnić funkcję eksperta 
przyrodniczego)
— z wykształceniem wyższym kierunkowym (kierunki przyrodnicze: hydrologia, ochrona środowiska, biologia, 
leśnictwo, rolnictwo, lub pokrewne) oraz z doświadczeniem w wykonaniu lub współpracy przy wykonywaniu, co 
najmniej jednej ekspertyzy dotyczącej gospodarowania wodą na siedliskach hydrogenicznych;
b) ekspert przyrodniczy z zakresu ornitologii (ekspert z zakresu ornitologii może jednocześnie pełnić funkcję 
eksperta z zakresu hydrologii)
— z wykształceniem wyższym kierunkowym (kierunki przyrodnicze: ochrona środowiska, biologia, leśnictwo, 
rolnictwo, lub pokrewne) oraz z doświadczeniem w wykonaniu lub współpracy przy wykonywaniu, co najmniej 
jednych badań lub inwentaryzacji przyrodniczej lub monitoringu w zakresie gatunków ptaków wymienionych 
w załączniku I Dyrektywy ptasiej lub regularnie pojawiających się gatunków wędrownych nieobjętych tym 
załącznikiem; lub z doświadczeniem uczestnictwa w pracach nad opracowaniem planu zadań ochronnych lub 
panu ochrony obszaru Natura 2000 jako ekspert w zakresie ptaków.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści 
umowy
1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do 
treści umowy, zostały określone w załączniku nr 9 do SWZ.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zamian w umowie na zasadach określonych w projekcie 
umowy stanowiącym załącznik nr 9 do SWZ (integralna część SWZ).
Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w 
sprawie zamówienia publicznego:
1. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej 
współpracę tych Wykonawców.
2. Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę o terminie podpisania umowy w sprawie zamówienia 
publicznego.
3. W przypadku uchylania się od podpisania umowy Zamawiający zastosuje art. 263 Pzp.

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
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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: 30/04/2021
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: 28/07/2021

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 30/04/2021
Czas lokalny: 09:05
Miejsce:
Platformazakupowa.pl
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
1. Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert. Otwarcie ofert dokonywane jest przez 
odszyfrowanie i otwarcie ofert.
2. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.3) Informacje dodatkowe:
Informacja o podmiotowych środkach dowodowych
1. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym 
terminie, nie krótszym niż 10 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych 
środków dowodowych potwierdzających:
1) spełnianie warunków udziału w postępowaniu:
a) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również 
wykonywanych, w okresie ostatnich 7 lat, 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 lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały 
wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne 
dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń 
powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest 
w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się 
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lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie 
powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy – wzór stanowi załącznik nr 6 do SWZ,
b) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności 
odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, 
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu 
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wzór stanowi 
załącznik nr 5 do SWZ;
2) brak podstaw wykluczenia:
a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 Pzp i art. 108 
ust. 1 pkt 4 Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego, 
sporządzone nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem,
b) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 
2021 poz.275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do 
tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, 
oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy 
należącego do tej samej grupy kapitałowej – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do SWZ,
c) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 
1 Pzp (JEDZ), w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3–6 – 
wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 8 do SWZ.
Zamawiający korzysta z zapisów art. 139 ust. 2 Pzp i żąda złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 125 
ust. 1 – JEDZ wyłącznie od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona.

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:
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Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy
1. Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub 
może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony 
prawnej określone w dziale IX Pzp.
2. Odwołanie przysługuje na:
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 
w tym na projektowane postanowienie umowy;
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na 
podstawie ustawy;
3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy, mimo że 
Zamawiający był do tego obowiązany.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa KIO. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie 
elektronicznej lub w postaci elektronicznej, albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie 
pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego 
treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania 
przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło 
przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
4. Odwołanie wnosi się w terminie:
1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, 
jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;
2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, 
jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1.
5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści 
dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE 
lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
6. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 4 i 5 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym 
powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach 
stanowiących podstawę jego wniesienia.
7. Na orzeczenie KIO oraz postanowienie Prezesa KIO stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego 
przysługuje skarga do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych.

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:
26/03/2021
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