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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:184179-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Białystok: Usługi środowiska naturalnego
2017/S 094-184179

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
ul. Dojlidy Fabryczne 23
Białystok
15-554
Polska
Osoba do kontaktów: Halina Ławniczuk
Tel.:  +48 857406981-38
E-mail: halina.lawniczuk.bialystok@rdos.gov.pl 
Faks:  +48 857406982
Kod NUTS: PL34
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.bialystok.rdos.gov.pl

I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://bip.bialystok.rdos.gov.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 inwentaryzacji przyrodniczej mającej na celu uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiotach ochrony
oraz uwarunkowaniach ich ochrony w obszarach Natura 2000.
Numer referencyjny: WOF.261.51.2017

II.1.2) Główny kod CPV
90700000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

mailto:halina.lawniczuk.bialystok@rdos.gov.pl
http://bip.bialystok.rdos.gov.pl
http://bip.bialystok.rdos.gov.pl
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II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej mającej na celu uzupełnienie stanu
wiedzy o przedmiotach ochrony oraz uwarunkowaniach ich ochrony w obszarach Natura 2000 Ostoja Suwalska
PLH200003, Ostoja Knyszyńska PLH200006 i Ostoja Narwiańska PLH200024, z wyłączeniem gruntów Skarbu
Państwa w zarządzie Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe.
2. Przedmiot zamówienia podzielony jest na 13 zadań.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.
4. Wykonawca może złożyć ofertę w odniesieniu do jednej, kilku lub wszystkich części zamówienia.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 576 726.95 PLN

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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej mającej na celu uzupełnienie stanu wiedzy o trzech typach siedlisk
przyrodniczych – 3140, 6430 i 6510 oraz uwarunkowaniach ich ochrony
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
71410000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL34

II.2.4) Opis zamówienia:
Wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej mającej na celu uzupełnienie stanu wiedzy o trzech typach siedlisk
przyrodniczych – 3140, 6430 i 6510 oraz uwarunkowaniach ich ochrony w obszarze Natura 2000 Ostoja
Suwalska PLH200003, z wyłączeniem gruntów Skarbu Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa
Leśnego Lasy Państwowe. Zakres prac koniecznych obejmuje: badania terenowe, ocenę stanu ochrony
przedmiotów ochrony, identyfikację i analizę zagrożeń, przedstawienie propozycji celów działań ochronnych,
przedstawienie propozycji działań ochronnych, ustalenie i opracowanie niezbędnych wskazań do studiów
i planów, opracowanie dokumentacji inwentaryzacji przyrodniczych i zestawienie potrzeb weryfikacji SDF
obszarów Natura 2000. Wykonawca wykona prace terenowe za pośrednictwem ekspertów przyrodników,
uczestniczących w wykonaniu zamówienia.
Realizacja zamówienia została podzielona na dwa etapy: I etap realizacji zamówienia – termin realizacji
zamówienia do 31 października 2017 r., II etap realizacji zamówienia – termin realizacji zamówienia do 31
października 2018 r.

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

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 42 655.83 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/10/2018
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Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 850 PLN (osiemset pięćdziesiąt PLN).
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wniesione w formach
określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp). Zamawiający zastosuje procedurę
określoną w art. 24aa ustawy Pzp.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej mającej na celu uzupełnienie stanu wiedzy o gatunku nietoperza –
mopek oraz uwarunkowaniach jego ochrony
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
71410000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL34

II.2.4) Opis zamówienia:
Wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej mającej na celu uzupełnienie stanu wiedzy o gatunku nietoperza
– mopek oraz uwarunkowaniach jego ochrony w obszarze Natura 2000 Ostoja Suwalska PLH200003, z
wyłączeniem gruntów Skarbu Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.
Zakres prac koniecznych obejmuje: badania terenowe, ocenę stanu ochrony przedmiotów ochrony, identyfikację
i analizę zagrożeń, przedstawienie propozycji celów działań ochronnych, przedstawienie propozycji działań
ochronnych, ustalenie i opracowanie niezbędnych wskazań do studiów i planów, opracowanie dokumentacji
inwentaryzacji przyrodniczych i zestawienie potrzeb weryfikacji SDF obszarów Natura 2000. Wykonawca
wykona prace terenowe za pośrednictwem ekspertów przyrodników, uczestniczących w wykonaniu zamówienia.
Realizacja zamówienia została podzielona na dwa etapy: I etap realizacji zamówienia – termin realizacji
zamówienia do 31 października 2017 r., II etap realizacji zamówienia – termin realizacji zamówienia do 31
października 2018 r.

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

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 67 359.35 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/10/2018
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Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 1 350 PLN (tysiąc trzysta pięćdziesiąt
PLN). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wniesione w formach
określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp). Zamawiający zastosuje procedurę
określoną w art. 24aa ustawy Pzp.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej mającej na celu uzupełnienie stanu wiedzy o dwóch gatunkach płazów
– traszka grzebieniasta i kumak nizinny oraz uwarunkowaniach ich ochrony
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
71410000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL34

II.2.4) Opis zamówienia:
Wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej mającej na celu uzupełnienie stanu wiedzy o dwóch gatunkach płazów
– traszka grzebieniasta i kumak nizinny oraz uwarunkowaniach ich ochrony w obszarze Natura 2000 Ostoja
Suwalska PLH200003, z wyłączeniem gruntów Skarbu Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa
Leśnego Lasy Państwowe.
Zakres prac koniecznych obejmuje: badania terenowe, ocenę stanu ochrony przedmiotów ochrony, identyfikację
i analizę zagrożeń, przedstawienie propozycji celów działań ochronnych, przedstawienie propozycji działań
ochronnych, ustalenie i opracowanie niezbędnych wskazań do studiów i planów, opracowanie dokumentacji
inwentaryzacji przyrodniczych i zestawienie potrzeb weryfikacji SDF obszarów Natura 2000. Wykonawca
wykona prace terenowe za pośrednictwem ekspertów przyrodników, uczestniczących w wykonaniu zamówienia.
Realizacja zamówienia została podzielona na dwa etapy: I etap realizacji zamówienia – termin realizacji
zamówienia do 31 października 2017 r., II etap realizacji zamówienia – termin realizacji zamówienia do 31
października 2018 r.

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

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 32 750.92 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
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Koniec: 31/10/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 650 PLN (sześćset pięćdziesiąt PLN).
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wniesione w formach
określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp). Zamawiający zastosuje procedurę
określoną w art. 24aa ustawy Pzp.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej mającej na celu uzupełnienie stanu wiedzy o gatunku małży – skójka
gruboskorupowa oraz uwarunkowaniach jego ochrony
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
71410000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL34

II.2.4) Opis zamówienia:
Wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej mającej na celu uzupełnienie stanu wiedzy o gatunku małży – skójka
gruboskorupowa oraz uwarunkowaniach jego ochrony w obszarze Natura 2000 Ostoja Suwalska PLH200003, z
wyłączeniem gruntów Skarbu Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.
Zakres prac koniecznych obejmuje: badania terenowe, ocenę stanu ochrony przedmiotów ochrony, identyfikację
i analizę zagrożeń, przedstawienie propozycji celów działań ochronnych, przedstawienie propozycji działań
ochronnych, ustalenie i opracowanie niezbędnych wskazań do studiów i planów, opracowanie dokumentacji
inwentaryzacji przyrodniczych i zestawienie potrzeb weryfikacji SDF obszarów Natura 2000. Wykonawca
wykona prace terenowe za pośrednictwem ekspertów przyrodników, uczestniczących w wykonaniu zamówienia.
Realizacja zamówienia została podzielona na dwa etapy: I etap realizacji zamówienia – termin realizacji
zamówienia do 31 października 2017 r., II etap realizacji zamówienia – termin realizacji zamówienia do 31
października 2018 r.

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

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 23 166.67 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
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Koniec: 31/10/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 460 PLN (czterysta sześćdziesiąt PLN).
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wniesione w formach
określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp). Zamawiający zastosuje procedurę
określoną w art. 24aa ustawy Pzp.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej mającej na celu uzupełnienie stanu wiedzy o dwóch gatunkach motyli –
czerwończyk fioletek i czerwończyk nieparek oraz uwarunkowaniach ich ochrony
Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
71410000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL34

II.2.4) Opis zamówienia:
Wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej mającej na celu uzupełnienie stanu wiedzy o dwóch gatunkach
motyli – czerwończyk fioletek i czerwończyk nieparek oraz uwarunkowaniach ich ochrony w obszarze Natura
2000 Ostoja Suwalska PLH200003, z wyłączeniem gruntów Skarbu Państwa w zarządzie Państwowego
Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.
Zakres prac koniecznych obejmuje: badania terenowe, ocenę stanu ochrony przedmiotów ochrony, identyfikację
i analizę zagrożeń, przedstawienie propozycji celów działań ochronnych, przedstawienie propozycji działań
ochronnych, ustalenie i opracowanie niezbędnych wskazań do studiów i planów, opracowanie dokumentacji
inwentaryzacji przyrodniczych i zestawienie potrzeb weryfikacji SDF obszarów Natura 2000. Wykonawca
wykona prace terenowe za pośrednictwem ekspertów przyrodników, uczestniczących w wykonaniu zamówienia.
Realizacja zamówienia została podzielona na dwa etapy: I etap realizacji zamówienia – termin realizacji
zamówienia do 31 października 2017 r., II etap realizacji zamówienia – termin realizacji zamówienia do 31
października 2018 r.

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

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 21 359.76 PLN
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II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/10/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 430 PLN (czterysta trzydzieści PLN).
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wniesione w formach
określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp). Zamawiający zastosuje procedurę
określoną w art. 24aa ustawy Pzp.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej mającej na celu uzupełnienie stanu wiedzy o dwóch gatunkach roślin –
rzepik szczeciniasty i lipiennik Loesela oraz uwarunkowaniach ich ochrony
Część nr: 6

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
71410000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL34

II.2.4) Opis zamówienia:
Wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej mającej na celu uzupełnienie stanu wiedzy o dwóch gatunkach roślin
– rzepik szczeciniasty i lipiennik Loesela oraz uwarunkowaniach ich ochrony w obszarze Natura 2000 Ostoja
Suwalska PLH200003, z wyłączeniem gruntów Skarbu Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa
Leśnego Lasy Państwowe.
Zakres prac koniecznych obejmuje: badania terenowe, ocenę stanu ochrony przedmiotów ochrony, identyfikację
i analizę zagrożeń, przedstawienie propozycji celów działań ochronnych, przedstawienie propozycji działań
ochronnych, ustalenie i opracowanie niezbędnych wskazań do studiów i planów, opracowanie dokumentacji
inwentaryzacji przyrodniczych i zestawienie potrzeb weryfikacji SDF obszarów Natura 2000. Wykonawca
wykona prace terenowe za pośrednictwem ekspertów przyrodników, uczestniczących w wykonaniu zamówienia.
Realizacja zamówienia została podzielona na dwa etapy: I etap realizacji zamówienia – termin realizacji
zamówienia do 31 października 2017 r., II etap realizacji zamówienia – termin realizacji zamówienia do 31
października 2018 r.

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

II.2.6) Szacunkowa wartość
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Wartość bez VAT: 26 048.78 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/10/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 520 PLN (pięćset dwadzieścia PLN). Wadium
należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wniesione w formach określonych w
art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp). Zamawiający zastosuje procedurę określoną w art.
24aa ustawy Pzp.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej mającej na celu uzupełnienie stanu wiedzy o jedenastu typach siedlisk
przyrodniczych i uwarunkowaniach ich ochrony
Część nr: 7

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
71410000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL34

II.2.4) Opis zamówienia:
Wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej mającej na celu uzupełnienie stanu wiedzy o jedenastu typach siedlisk
przyrodniczych – 6410, 6430, 6510, 7110, 7120, 7140, 7230, 9170, 91D0, 91E0 i 91F0 oraz uwarunkowaniach
ich ochrony w obszarze Natura 2000 Ostoja Knyszyńska PLH200006, z wyłączeniem gruntów Skarbu Państwa
w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.
Zakres prac koniecznych obejmuje: badania terenowe, ocenę stanu ochrony przedmiotów ochrony, identyfikację
i analizę zagrożeń, przedstawienie propozycji celów działań ochronnych, przedstawienie propozycji działań
ochronnych, ustalenie i opracowanie niezbędnych wskazań do studiów i planów, opracowanie dokumentacji
inwentaryzacji przyrodniczych i zestawienie potrzeb weryfikacji SDF obszarów Natura 2000. Wykonawca
wykona prace terenowe za pośrednictwem ekspertów przyrodników, uczestniczących w wykonaniu zamówienia.
Realizacja zamówienia została podzielona na dwa etapy: I etap realizacji zamówienia – termin realizacji
zamówienia do 31 października 2017 r., II etap realizacji zamówienia – termin realizacji zamówienia do 31
października 2018 r.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie osób zdolnych do wykonania zamówienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60
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II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 143 062.33 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/10/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 2 860 PLN (dwa tysiące osiemset
sześćdziesiąt PLN). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być
wniesione w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp). Zamawiający
zastosuje procedurę określoną w art. 24aa ustawy Pzp.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej mającej na celu uzupełnienie stanu wiedzy o gatunku nietoperza –
mopek oraz uwarunkowaniach jego ochrony
Część nr: 8

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
71410000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL34

II.2.4) Opis zamówienia:
Wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej mającej na celu uzupełnienie stanu wiedzy o gatunku nietoperza
– mopek oraz uwarunkowaniach jego ochrony w obszarze Natura 2000 Ostoja Knyszyńska PLH200006, z
wyłączeniem gruntów Skarbu Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.
Zakres prac koniecznych obejmuje: badania terenowe, ocenę stanu ochrony przedmiotów ochrony, identyfikację
i analizę zagrożeń, przedstawienie propozycji celów działań ochronnych, przedstawienie propozycji działań
ochronnych, ustalenie i opracowanie niezbędnych wskazań do studiów i planów, opracowanie dokumentacji
inwentaryzacji przyrodniczych i zestawienie potrzeb weryfikacji SDF obszarów Natura 2000. Wykonawca
wykona prace terenowe za pośrednictwem ekspertów przyrodników, uczestniczących w wykonaniu zamówienia.
Realizacja zamówienia została podzielona na dwa etapy: I etap realizacji zamówienia – termin realizacji
zamówienia do 31 października 2017 r., II etap realizacji zamówienia – termin realizacji zamówienia do 31
października 2018 r.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie osób zdolnych do wykonania zamówienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60
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II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 37 313.82 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/10/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 750 PLN (siedemset pięćdziesiąt PLN).
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wniesione w formach
określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp). Zamawiający zastosuje procedurę
określoną w art. 24aa ustawy Pzp.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej mającej na celu uzupełnienie stanu wiedzy o dwóch gatunkach
owadów – zgniotek cynobrowy i pogrzybnica Mannerheima oraz uwarunkowaniach ich ochrony
Część nr: 9

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
71410000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL34

II.2.4) Opis zamówienia:
Wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej mającej na celu uzupełnienie stanu wiedzy o dwóch gatunkach
owadów – zgniotek cynobrowy i pogrzybnica Mannerheima oraz uwarunkowaniach ich ochrony w obszarze
Natura 2000 Ostoja Knyszyńska PLH200006, z wyłączeniem gruntów Skarbu Państwa w zarządzie
Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.
Zakres prac koniecznych obejmuje: badania terenowe, ocenę stanu ochrony przedmiotów ochrony, identyfikację
i analizę zagrożeń, przedstawienie propozycji celów działań ochronnych, przedstawienie propozycji działań
ochronnych, ustalenie i opracowanie niezbędnych wskazań do studiów i planów, opracowanie dokumentacji
inwentaryzacji przyrodniczych i zestawienie potrzeb weryfikacji SDF obszarów Natura 2000. Wykonawca
wykona prace terenowe za pośrednictwem ekspertów przyrodników, uczestniczących w wykonaniu zamówienia.
Realizacja zamówienia została podzielona na dwa etapy: I etap realizacji zamówienia – termin realizacji
zamówienia do 31 października 2017 r., II etap realizacji zamówienia – termin realizacji zamówienia do 31
października 2018 r.

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

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 47 459.35 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/10/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 950 PLN (dziewięćset pięćdziesiąt PLN).
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wniesione w formach
określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp). Zamawiający zastosuje procedurę
określoną w art. 24aa ustawy Pzp.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej mającej na celu uzupełnienie stanu wiedzy o gatunku ślimaka –
poczwarówka zwężona oraz uwarunkowaniach jego ochrony
Część nr: 10

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
71410000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL34

II.2.4) Opis zamówienia:
Wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej mającej na celu uzupełnienie stanu wiedzy o gatunku ślimaka –
poczwarówka zwężona oraz uwarunkowaniach jego ochrony w obszarze Natura 2000 Ostoja Knyszyńska
PLH200006, z wyłączeniem gruntów Skarbu Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy
Państwowe.
Zakres prac koniecznych obejmuje: badania terenowe, ocenę stanu ochrony przedmiotów ochrony, identyfikację
i analizę zagrożeń, przedstawienie propozycji celów działań ochronnych, przedstawienie propozycji działań
ochronnych, ustalenie i opracowanie niezbędnych wskazań do studiów i planów, opracowanie dokumentacji
inwentaryzacji przyrodniczych i zestawienie potrzeb weryfikacji SDF obszarów Natura 2000. Wykonawca
wykona prace terenowe za pośrednictwem ekspertów przyrodników, uczestniczących w wykonaniu zamówienia.
Realizacja zamówienia została podzielona na dwa etapy: I etap realizacji zamówienia – termin realizacji
zamówienia do 31 października 2017 r., II etap realizacji zamówienia – termin realizacji zamówienia do 31
października 2018 r.

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

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 21 500.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/10/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 430 PLN (czterysta trzydzieści PLN).
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wniesione w formach
określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp). Zamawiający zastosuje procedurę
określoną w art. 24aa ustawy Pzp.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej mającej na celu uzupełnienie stanu wiedzy o gatunku motyla –
czerwończyk fioletek oraz uwarunkowaniach jego ochrony
Część nr: 11

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
71410000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL34

II.2.4) Opis zamówienia:
Wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej mającej na celu uzupełnienie stanu wiedzy o gatunku motyla –
czerwończyk fioletek oraz uwarunkowaniach jego ochrony w obszarze Natura 2000 Ostoja Knyszyńska
PLH200006, z wyłączeniem gruntów Skarbu Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy
Państwowe.
Zakres prac koniecznych obejmuje: badania terenowe, ocenę stanu ochrony przedmiotów ochrony, identyfikację
i analizę zagrożeń, przedstawienie propozycji celów działań ochronnych, przedstawienie propozycji działań
ochronnych, ustalenie i opracowanie niezbędnych wskazań do studiów i planów, opracowanie dokumentacji
inwentaryzacji przyrodniczych i zestawienie potrzeb weryfikacji SDF obszarów Natura 2000. Wykonawca
wykona prace terenowe za pośrednictwem ekspertów przyrodników, uczestniczących w wykonaniu zamówienia.
Realizacja zamówienia została podzielona na dwa etapy: I etap realizacji zamówienia – termin realizacji
zamówienia do 31 października 2017 r., II etap realizacji zamówienia – termin realizacji zamówienia do 31
października 2018 r.

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

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 33 134.15 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/10/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 660 PLN (sześćset sześćdziesiąt PLN).
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wniesione w formach
określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp). Zamawiający zastosuje procedurę
określoną w art. 24aa ustawy Pzp.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej mającej na celu uzupełnienie stanu wiedzy o gatunkach roślin
naczyniowych leniec bezpodkwiatkowy i sasanka otwarta i o gatunku mchu haczykowiec błyszczący
Część nr: 12

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
71410000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL34

II.2.4) Opis zamówienia:
Wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej mającej na celu uzupełnienie stanu wiedzy o dwóch gatunkach roślin
naczyniowych – leniec bezpodkwiatkowy i sasanka otwarta i o gatunku mchu – haczykowiec błyszczący oraz
uwarunkowaniach ich ochrony w obszarze Natura 2000 Ostoja Knyszyńska PLH200006, z wyłączeniem
gruntów Skarbu Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.
Zakres prac koniecznych obejmuje: badania terenowe, ocenę stanu ochrony przedmiotów ochrony, identyfikację
i analizę zagrożeń, przedstawienie propozycji celów działań ochronnych, przedstawienie propozycji działań
ochronnych, ustalenie i opracowanie niezbędnych wskazań do studiów i planów, opracowanie dokumentacji
inwentaryzacji przyrodniczych i zestawienie potrzeb weryfikacji SDF obszarów Natura 2000. Wykonawca
wykona prace terenowe za pośrednictwem ekspertów przyrodników, uczestniczących w wykonaniu zamówienia.
Realizacja zamówienia została podzielona na dwa etapy: I etap realizacji zamówienia – termin realizacji
zamówienia do 31 października 2017 r., II etap realizacji zamówienia – termin realizacji zamówienia do 31
października 2018 r.



Dz.U./S S94
17/05/2017
184179-2017-PL

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 14 / 21

17/05/2017 S94
http://ted.europa.eu/TED

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

14 / 21

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

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 55 582.66 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/10/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 1 100 PLN (tysiąc sto PLN). Wadium należy
wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wniesione w formach określonych w art. 45
ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp). Zamawiający zastosuje procedurę określoną w art. 24aa
ustawy Pzp.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej mającej na celu uzupełnienie stanu wiedzy o gatunku motyla –
czerwończyk fioletek oraz uwarunkowaniach jego ochrony
Część nr: 13

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
71410000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL34

II.2.4) Opis zamówienia:
Wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej mającej na celu uzupełnienie stanu wiedzy o gatunku motyla –
czerwończyk fioletek oraz uwarunkowaniach jego ochrony w obszarze Natura 2000 Ostoja Narwiańska
PLH200024, z wyłączeniem gruntów Skarbu Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy
Państwowe.
Zakres prac koniecznych obejmuje: badania terenowe, ocenę stanu ochrony przedmiotów ochrony, identyfikację
i analizę zagrożeń, przedstawienie propozycji celów działań ochronnych, przedstawienie propozycji działań
ochronnych, ustalenie i opracowanie niezbędnych wskazań do studiów i planów, opracowanie dokumentacji
inwentaryzacji przyrodniczych i zestawienie potrzeb weryfikacji SDF obszarów Natura 2000. Wykonawca
wykona prace terenowe za pośrednictwem ekspertów przyrodników, uczestniczących w wykonaniu zamówienia.
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Realizacja zamówienia została podzielona na dwa etapy: I etap realizacji zamówienia – termin realizacji
zamówienia do 31 października 2017 r., II etap realizacji zamówienia – termin realizacji zamówienia do 31
października 2018 r.

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

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 25 333.33 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/10/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 500 PLN (pięćset PLN). Wadium należy
wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wniesione w formach określonych w art. 45
ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp). Zamawiający zastosuje procedurę określoną w art. 24aa
ustawy Pzp.

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

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy nie podlegający wykluczeniu z postępowania na
podstawie art.24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 ustawy z 29.1.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2015 poz.
2164 z późn. zm.), zwaną dalej „ustawa”. W zakresie wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy
składają aktualny na dzień składania ofert JEDZ-Załącznik nr 2 do SIWZ. Wykonawca, który powołuje się
na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia oraz
spełnienia – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby – warunków udziału w postępowaniu składa także
oświadczenie JEDZ. Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, na wezwanie
Zamawiającego składa w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, następujące oświadczenia lub
dokumenty aktualne na dzień złożenia: 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, zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny
dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie
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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 inny dokument potwierdzający, że
Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że
Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, oświadczenie
Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej
o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo
–w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności
tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w
sprawie spłat tych należności, którego wzór stanowi załącznik nr 9 do SIWZ, oświadczenie Wykonawcy
o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia
publiczne,którego wzór stanowi załącznik nr 9 do SIWZ, oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem
podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U.
2016 poz. 716), którego wzór stanowi załącznik nr 9 do SIWZ, oświadczenie Wykonawcy o przynależności
albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że
powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu; oświadczenie składa
się w trybie określonym w ust. 4 VI rozdziału SIWZ. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia,o
których mowa w art. 24 ust. ust. 5 pkt 1 ustawy – odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i
informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. Ze
względów technicznych wynikających z braku miejsca pozostałe informacje zostały określone w rozdziale VI
ust. 4-21 SIWZ.

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

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
W zakresie wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa rozdziale V ust. 7 SIWZ
Wykonawcy składają wraz z ofertą aktualny na dzień składania oferty jednolity europejski dokument zamówienia
(JEDZ), określony w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej 2016/7 z 5.1.2016 r. ustanawiającym
standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz.Urz. UE L 3/16, 06.01.2016.).
Informacje zawarte w JEDZ stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz
spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wzór dokumentu JEDZ stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. Wykonawca,
którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, na wezwanie Zamawiającego składa w wyznaczonym
terminie, nie krótszym niż 10 dni, następujące oświadczenia lub dokumenty aktualne na dzień złożenia: wykaz
usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie
ostatnich 8 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
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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 oraz wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia
publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat kwalifikacji
zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a
także zakresu wykonywanych przez 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 VI ust. 5-9 oraz 14-21 SIWZ.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Wykonawca będzie dysponował do każdego z zadań na etapie realizacji zamówienia następującymi osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia, co najmniej: 1) koordynatorem prac (koordynator prac może być
jednocześnie ekspertem przyrodniczym lub ekspertem ds. GIS) z wykształceniem wyższym kierunkowym
(kierunki przyrodnicze: ochrona środowiska, biologia, leśnictwo) 2) ekspertem przyrodnikiem (który może
jednocześnie pełnić funkcję koordynatora prac lub eksperta ds. GIS). Wykonawca winien wykazać, że
dysponuje do poszczególnych zadań następującymi ekspertami przyrodnikami z wykształceniem wyższym
kierunkowym (kierunki przyrodnicze: ochrona środowiska, biologia, leśnictwo) oraz doświadczeniem zdobytym
w okresie ostatnich 8 lat przed terminem składania ofert. Zadania: 1, 6, 7, 12- ekspert przyrodniczy z zakresu
botaniki oraz doświadczeniem w wykonaniu lub współpracy przy wykonywaniu badań lub inwentaryzacji
przyrodniczej siedlisk: 3140 lub 6410 lub 6430 lub 6510 lub 7110 lub 7120 lub 7140 lub 7230 lub 9170 lub
91D0 lub 91E0 lub 91F0 lub gatunków roślin naczyniowych: 1437 lub 1477 lub gatunku mchu – 1393; lub
monitoringu siedlisk: 3140 lub 6410 lub 6430 lub 6510 lub 7110 lub 7120 lub 7140 lub 7230 lub 9170 lub
91D0 lub 91E0 lub 91F0 lub gatunków roślin: 1437 lub 1477 lub gatunku mchu 1393; lub w pracach nad
opracowaniem Planu Zadań Ochronnych lub Planu Ochrony obszaru Natura 2000 jako ekspert w zakresie
siedlisk: 3140 lub 6410 lub 6430 lub 6510 lub 7110 lub 7120 lub 7140 lub 7230 lub 9170 lub 91D0 lub 91E0
lub 91F0 lub gatunków roślin: 1437 lub 1477 lub gatunku mchu 1393, Zadania 2, 8- ekspert przyrodniczy z
zakresu chiropterologii oraz doświadczeniem w wykonaniu lub współpracy przy wykonywaniu inwentaryzacji
przyrodniczej nietoperzy lub monitoringu nietoperzy lub w pracach nad opracowaniem Planu Zadań Ochronnych
lub Planu Ochrony obszaru Natura 2000 jako ekspert w zakresie gatunków nietoperzy, Zadanie 3- ekspert
przyrodniczy z zakresu herpetologii oraz doświadczeniem w wykonaniu lub współpracy przy wykonywaniu
badań lub inwentaryzacji przyrodniczej gatunków płazów traszka grzebieniasta (1166) lub kumak nizinny (1188)
lub monitoringu gatunków płazów 1166 lub 1188 lub w pracach nad opracowaniem Planu Zadań Ochronnych
lub Planu Ochrony obszaru Natura 2000 jako ekspert w zakresie gatunków płazów 1166 lub 1188; Zadania
4, 10- ekspert przyrodniczy z zakresu malakologii (nauka o mięczakach) oraz doświadczeniem w wykonaniu
lub współpracy przy wykonywaniu badań lub inwentaryzacji przyrodniczej małży lub ślimaków lub monitoringu
małży lub ślimaków lub w pracach nad opracowaniem Planu Zadań Ochronnych lub Planu Ochrony obszaru
Natura 2000 jako ekspert w zakresie małży lub ślimaków; Zadania: 5, 9, 11, 13– ekspert przyrodniczy z zakresu
entomologii oraz doświadczeniem w wykonaniu lub współpracy przy wykonywaniu badań lub inwentaryzacji
przyrodniczej gatunków motyli: 4038 lub 1060 lub gatunków chrząszczy:1086 lub 1924 lub monitoringu
gatunków motyli 4038 lub 1060 lub gatunków chrząszczy:1086 lub 1924; lub w pracach nad opracowaniem
Planu Zadań Ochronnych lub Planu Ochrony obszaru Natura 2000 jako ekspert w zakresie gatunków motyli:
4038 lub 1060 lub gatunków chrząszczy:1086 lub 1924; 3) ekspertem ds.GIS (ekspert ds. GIS może być
jednocześnie ekspertem przyrodniczym i może pełnić funkcję koordynatora prac) z wykształceniem wyższym
oraz doświadczeniem polegającym na wprowadzaniu lub gromadzeniu, lub przetwarzaniu, lub wizualizacji
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danych geograficznych, przy użyciu systemu GIS. Wykonawca wykaże także, iż w okresie ostatnich 8 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy– w tym okresie wykonał, tj.
zrealizował, zakończył (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych) określone
przez Zamawiającego usługi. Ze względów technicznych wynikających z braku miejsca informacje dotyczące
wykonanych usług i ich wartości zostały określone w rozdziale V ust. 7 pkt 2 SIWZ.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Warunki realizacji umowy zostały określone w załączniku nr 7 do SIWZ – Wzór umowy.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania
zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

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

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 21/06/2017
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: 21/06/2017
Czas lokalny: 12:30
Miejsce:
Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, ul. Dojlidy Fabryczne 23, 15-554 Białystok – pokój
nr 4 (sala konferencyjna)
Oferty należy składać w formie pisemnej w sekretariacie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w
Białymstoku, ul. Dojlidy Fabryczne 23, 15-554 Białystok, pokój nr 2 (II piętro).

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

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę, w stosunku do którego
zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp. Dodatkowo z
postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi
przesłanka, o której mowa w art.24 ust. 5 pkt 1 ustawy, tj. w stosunku do którego otwarto likwidację, w
zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie
wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust.1 ustawy
z 15.5.2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r. poz. 978, 1259,1513,1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz.
615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez
likwidację majątku upadłego, chyba że są zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia
28.2.2003 r. Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615).
2. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości podanej dla każdej części przedmiotu
zamówienia, 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. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy.
5. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
6. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN. Zamawiający nie przewiduje
rozliczenia w walutach obcych.
7. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu
Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na
sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.
8. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. W tym przypadku
Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć
podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. Powierzenie wykonania części
zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego
zamówienia.
9. Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16.4.1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) powinny być umieszczone w oddzielnej
kopercie z napisem „Tajemnica przedsiębiorstwa”. Ponadto Wykonawca wraz z zastrzeżeniem dokumentów
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa.
10. Wykonawca, składając ofertę, zobowiązany jest poinformować Zamawiającego, czy wybór jego oferty
będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie podatku od towarów i
usług, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego
powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z przepisami
o podatku od towarów i usług.
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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, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub
może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.
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.
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
elektronicznej,podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego
kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
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 lub przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.
7. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w ust. 6 zdanie drugie, albo w
terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub
przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.
8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do sądu.
9. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.
10. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia
Izby,przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.
11. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. –
Prawo pocztowe (Dz.U. poz. 1529, z późn. zm.) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl
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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. Prezes Urzędu
może także przystąpić do toczącego się postępowania. Do czynności podejmowanych przez Prezesa Urzędu
stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego o prokuraturze
(Dz.U. z 2016 r. poz. 1822, z późn. zm.).
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:
12/05/2017
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