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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:294650-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Białystok: Usługi środowiska naturalnego
2019/S 120-294650
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Wyniki postępowania
Usługi
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
REGON: 200240241
ul. Dojlidy Fabryczne 23
Białystok
15-554
Polska
Osoba do kontaktów: Halina Ławniczuk
Tel.: +48 857406981-38
E-mail: halina.lawniczuk.bialystok@rdos.gov.pl
Faks: +48 857406982
Kod NUTS: PL84
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.bialystok.rdos.gov.pl
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Agencja/urząd regionalny lub lokalny

I.5)

Główny przedmiot działalności
Środowisko

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

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

II.1.2)

Główny kod CPV
90700000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
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Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ekspertyz w zakresie regulacji stosunków wodnych na torfowiskach
w obszarach Natura 2000 Pojezierze Sejneńskie PLH200007 i Ostoja Augustowska PLH200005. Przedmiot
zamówienia podzielony został na 7 części. Zamówienie składa się z: zamówienia podstawowego (minimalnego)
oraz zamówienia opcjonalnego – w zakresie zadania 1, zadania 2, zadania 3, zadania 4 i zadania 5 – zgodnie
z opiem zawartym w załączniku nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia. Zamawiający przewidział prawo
opcji, które polega na rozszerzeniu zwiększenia minimalnego zamówienia gwarantowanego w zakresie
przygotowania dokumentacji technicznej wraz z operatem wodnoprawnym w zakresie regulacji stosunków
wodnych na torfowiskach w obszarach Natura 2000 Pojezierze Sejneńskie PLH200007. Wykonawca mógł
złożyć ofertę w odniesieniu do 1, kilku lub wszystkich części zamówienia. Postępowanie prowadzono przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej.
II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak

II.1.7)

Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 272 804.88 PLN

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Przygotowanie dokumentacji technicznej wraz z operatem wodnoprawnym w zakresie regulacji stosunków
wodnych położonych w obr.ew. Karolin, Białogóry gm. Giby
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
90712400
71322000
71313430

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL843
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Obręb ewidencyjny: Karolin, Białogóry w gminie Giby, zlokalizowane w obszarze Natura 2000 Pojezierze
Sejneńskie PLH200007

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie dokumentacji technicznej wraz z operatem wodnoprawnym
w zakresie regulacji stosunków wodnych na torfowiskach położonych w obrębach ewidencyjnych:
Karolin,Białogóry w gminie Giby, zlokalizowanych w obszarze Natura 2000 Pojezierze Sejneńskie
PLH200007.Minimalne zamówienie gwarantowane (zamówienie podstawowe) obejmuje przygotowanie
dokumentacji technicznej 2 urządzeń piętrzących, po 1 na każdej z działek ewidencyjnych: nr 1/1 i 1/2, obr.
Karolin, gm.Giby oraz dz. nr 82/1, obr. Sztabinki, gm. Sejny. Zamawiający przewiduje dodatkowo możliwość
zwiększenia minimalnego zamówienia na przygotowanie dokumentacji technicznej dla kolejnych urządzeń
piętrzących o następującą opcję (zamówienie opcjonalne): opcja I: 1 urządzenie piętrzące na działce
ewidencyjnej nr 23/1,obr. Białogóry, gm. Giby. Realizacja zadania ma na celu ochronę płatu siedliska 7110
Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe), oznaczonego na mapie numerem 8195, będącego
przedmiotem ochrony w obszarze Natura 2000 Pojezierze Sejneńskie PLH200007. Realizacja zadania
obejmuje przygotowanie dokumentacji technicznej wraz z operatem wodno-prawnym w zakresie regulacji
stosunków wodnych dla działania polegającego na budowie zastawek na rowach odprowadzających wodę
z torfowiska. Szczegółowy opis zadania oraz terminy przekazania prac określa załącznik nr 1 do SIWZ Opis
przedmiotu zamówienia.
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II.2.5)

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

II.2.11)

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

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Projekt nr POIS.02.04.00-00-0108/16 pn. „Ochrona siedlisk i gatunków terenów nieleśnych zależnych od
wód”,dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

II.2.14)

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

II.2)

Opis

II.2.1)

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

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
90712400
71322000
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71313430
II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL843
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Sztabinki, Żegary gmina Sejny, zlokalizowane w obszarze Natura 2000 Pojezierze Sejneńskie PLH2000077

II.2.4)

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

II.2.5)

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

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie dokumentacji technicznej wraz z operatem wodnoprawnym
w zakresie regulacji stosunków wodnych na torfowiskach położonych w obrębach ewidencyjnych:
Sztabinki,Żegary gmina Sejny, zlokalizowanych w obszarze Natura 2000 Pojezierze Sejneńskie PLH200007.
2. Minimalne zamówienie gwarantowane (zamówienie podstawowe) obejmuje przygotowanie dokumentacji
technicznej 1 urządzenia piętrzącego na działce ewidencyjnej: nr 82/1, obr. Sztabinki, gm. Sejny.
3. Zamawiający przewiduje dodatkowo możliwość zwiększenia minimalnego zamówienia na przygotowanie
dokumentacji technicznej dla kolejnych urządzeń piętrzących o następujące opcje (zamówienie opcjonalne):
a) opcja I: 1 urządzenie piętrzące na działce ewidencyjnej nr 486, obr. Żegary, gm. Sejny;
b) opcja II: 1 urządzenie piętrzące na działkach ewidencyjnych nr 451, 480 obr. Żegary, gm. Sejny
4. Zamawiający zastrzega, iż część zamówienia określona jako prawo opcji jest uprawnieniem, a nie
zobowiązaniem Zamawiającego. Realizacja opcji, o której mowa wyżej, może a nie musi nastąpić. Wykonawcy
nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego w przypadku gdy Zamawiający z opcji nie
skorzysta, w szczególności roszczenie o odszkodowanie, pokrycie kosztów utrzymania gotowości, a także
prawo do odstąpienia od umowy lub jej zerwania.
5. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o zwiększeniu minimalnego zamówienia gwarantowanego, o którąś z
opcji najpóźniej w terminie do 30 dni od daty podpisania umowy na realizację niniejszej usługi.
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6. Opis zamówienia z prawem opcji zawarty jest w postanowieniach rozdziału III ust. 4 – 9 SIWZ oraz w
załączniku nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia
II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Projekt nr POIS.02.04.00-00-0108/16 pn. „Ochrona siedlisk i gatunków terenów nieleśnych zależnych od
wód”,dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

II.2.14)

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

II.2)

Opis

II.2.1)

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

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
90712400
71322000
71313430

II.2.3)

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

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie dokumentacji technicznej wraz z operatem wodnoprawnym
w zakresie regulacji stosunków wodnych na torfowiskach położonych w obrębach ewidencyjnych:
Aleksandrowo,Buda Ruska gmina Krasnopol; Wigrańce, Markiszki gmina Sejny oraz Białogóry w gminie
Giby, zlokalizowanych w obszarze Natura 2000 Pojezierze Sejneńskie PLH200007. Minimalne zamówienie
gwarantowane (zamówienie podstawowe) obejmuje przygotowanie dokumentacji technicznej 4 urządzeń
piętrzących, po jednym urządzeniu piętrzącym na każdej z działek ewidencyjnych nr 200, obr. Aleksandrowo,
gm. Krasnopol,nr 51/8, obr. Buda Ruska, gm. Krasnopol, nr 575/2, obr. Wigrańce, gm. Sejny, nr 166, obr.
Białogóry, gm. Giby.Zamawiający przewiduje dodatkowo możliwość zwiększenia minimalnego zamówienia na
przygotowanie dokumentacji technicznej dla kolejnych urządzeń piętrzących o następujące opcje (zamówienie
opcjonalne):
a) opcja I: 1 urządzenie piętrzące na działce ewidencyjnej nr 156, obr. Aleksandrowo, gm. Krasnopol;
b) opcja II: 1 urządzenie piętrzące na działce ewidencyjnej nr 3/14, obr. Markiszki, gm. Sejny.
Realizacja zadania ma na celu ochronę płatów siedliska przyrodniczego 7140 Torfowiska przejściowe
i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea) oznaczonych na mapie numerami
6c31,77db, dbf1, 8eec, c01d, c028 będących przedmiotem ochrony w obszarze Natura 2000 Pojezierze
Sejneńskie.
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Przygotowanie dokumentacji technicznej wraz z operatem wodno-prawnym w zakresie regulacji stosunków
wodnych dla działania polega na budowie zastawek na rowach odwadniających torfowisko.
Szczegółowy opis zadania oraz terminy przekazania prac określa załacznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu
zamówienia.
II.2.5)

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

II.2.11)

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

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Projekt nr POIS.02.04.00-00-0108/16 pn. „Ochrona siedlisk i gatunków terenów nieleśnych zależnych od
wód”,dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

II.2.14)

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

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Przygotowanie dokumentacji technicznej wraz z operatem wodnoprawnym w zakresie regulacji stosunków
wodnych położonych w obr. ew.: Aleksandrowo, gm. Krasnopol; Folwark Berżniki gm. Sejny
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Część nr: 4
II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
90712400
71322000
71313430

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL843
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Obręb ewidencyjny: Aleksandrowo, gmina Krasnopol; Folwark Berżniki gmina Sejny, zlokalizowane w obszarze
Natura 2000 Pojezierze Sejneńskie PLH200007

II.2.4)

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

II.2.5)

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

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie dokumentacji technicznej wraz z operatem wodnoprawnym
w zakresie regulacji stosunków wodnych na torfowiskach położonych w obrębach ewidencyjnych:
Aleksandrowo,gmina Krasnopol; Folwark Berżniki gmina Sejny, zlokalizowanych w obszarze Natura 2000
Pojezierze Sejneńskie PLH200007.
2. Minimalne zamówienie gwarantowane (zamówienie podstawowe) obejmuje przygotowanie dokumentacji
technicznej 1 urządzenia piętrzącego na działce ewidencyjnej nr 143, obr. Aleksandrowo, gm. Krasnopol.
3. Zamawiający przewiduje dodatkowo możliwość zwiększenia minimalnego zamówienia o przygotowanie
dokumentacji technicznej dla kolejnych urządzeń piętrzących o następującą opcję (zamówienie
opcjonalne):opcja I: 1 urządzenie piętrzące na działce ewidencyjnej nr 41/1 obr. Folwark Berżniki, gm. Sejny.
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4. Zamawiający zastrzega, iż część zamówienia określona jako prawo opcji jest uprawnieniem, a nie
zobowiązaniem Zamawiającego. Realizacja opcji, o której mowa wyżej, może a nie musi nastąpić. Wykonawcy
nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego w przypadku gdy Zamawiający z opcji nie
skorzysta, w szczególności roszczenie o odszkodowanie, pokrycie kosztów utrzymania gotowości, a także
prawo do odstąpienia od umowy lub jej zerwania.
5. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o zwiększeniu minimalnego zamówienia gwarantowanego, o którąś z
opcji najpóźniej w terminie do 30 dni od daty podpisania umowy na realizację niniejszej usługi.
6. Opis zamówienia z prawem opcji zawarty jest w postanowieniach rozdziału III ust. 4 – 9 SIWZ oraz w
załączniku nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia.
II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Projekt nr POIS.02.04.00-00-0108/16 pn. „Ochrona siedlisk i gatunków terenów nieleśnych zależnych od
wód”,dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

II.2.14)

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

II.2)

Opis

II.2.1)

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

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
90712400
71322000
71313430

II.2.3)

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

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie dokumentacji technicznej wraz z operatem wodnoprawnym
w zakresie regulacji stosunków wodnych na torfowiskach położonych w obrębach ewidencyjnych Gremzdy
Polskie, gmina Krasnopol i obr. Giby gm. Giby zlokalizowanych w obszarze Natura 2000 Pojezierze
Sejneńskie PLH200007. Minimalne zamówienie gwarantowane (zamówienie podstawowe) obejmuje
przygotowanie dokumentacji technicznej 1 urządzenia piętrzącego na działce ewidencyjnej nr 24/9, obr.
Giby, gm. Giby. Zamawiający przewiduje dodatkowo możliwość zwiększenia minimalnego zamówienia
o przygotowanie dokumentacji technicznej dla kolejnego urządzenia piętrzącego o następującą opcję
(zamówienie opcjonalne):opcja I: 1 urządzenie piętrzące na działkach ewidencyjnych nr 3 i 245, obr. Gremzdy
Polskie, gm. Krasnopol. Realizacja zadania ma na celu ochronę płatów siedliska przyrodniczego 7230 Górskie
i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk oznaczonych na mapie numerami
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d3b7, b1b5 będących przedmiotem ochrony w obszarze Natura 2000 Pojezierze Sejneńskie. Realizacja
zadania obejmuje przygotowanie dokumentacji technicznej wraz z operatem wodno-prawnym w zakresie
regulacji stosunków wodnych dla działania polegającego na budowie zastawek na rowach odwadniających
torfowisko. Szczegółowy opis zadania oraz terminy przekazania prac określa załącznik nr 1 do SIWZ Opis
przedmiotu zamówienia.
II.2.5)

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

II.2.11)

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

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Projekt nr POIS.02.04.00-00-0108/16 pn. „Ochrona siedlisk i gatunków terenów nieleśnych zależnych od
wód”,dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

II.2.14)

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

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
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Przygotowanie dokumentacji technicznej wraz z operatem wodnoprawnym w zakresie regulacji stosunków
wodnych położonych w obr. ew. Lipsk, gm. Lipsk
Część nr: 6
II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
90712400
71322000
71313430

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL843
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Obręb ewidencyjny: Lipsk, gmina Lipsk zlokalizowane w obszarze Natura 2000 Ostoja Augustowska
PLH200005

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie dokumentacji technicznej wraz z operatem wodnoprawnym
w zakresie regulacji stosunków wodnych na torfowiskach położonych w obrębie ewidencyjnym Lipsk,
gmina Lipsk zlokalizowanych w obszarze Natura 2000 Ostoja Augustowska PLH200005. Zamówienie
obejmuje przygotowanie dokumentacji technicznej dla 1 progu stałego na działce ewidencyjnej nr 2236, obr.
Lipsk, gm.Lipsk oraz 4 zastawek na działkach ewidencyjnych nr 349/7, 2195, 2263/2 obr. Lipsk, gm. Lipsk.
Realizacja zadania ma na celu ochronę płatu siedliska przyrodniczego 7110 Torfowiska wysokie z roślinnością
torfotwórczą(żywe), oznaczonego na mapie numerem D5AE będącym przedmiotem ochrony w obszarze Natura
2000 Ostoja Augustowska.
Realizacja zadania obejmuje przygotowanie dokumentacji technicznej wraz z operatem wodno-prawnym w
zakresie regulacji stosunków wodnych dla działania polegającego na budowie 1 progu stałego oraz 4 zastawek
na rowach odwadniających torfowisko, przy uwzględnieniu następujących założeń:
• do budowy progu preferowane są materiały naturalne: drewno dębowe do konstrukcji ścianki szczelnej oraz
narzut z kamienia polnego i podsypki ze żwiru,
• próg o stałej rzędnej piętrzenia powinien zostać zaprojektowany na całej szerokości rowu melioracyjnego oraz
wykraczać na 1 m poza profil rowu po obu stronach,
• zastawki proste, składające się ze ścianki szczelnej i kleszczy drewnianych, w celu stabilizacji budowli można
zastosować obsypkę na górnej i dolnej wodzie z gruntu rodzimego,
• ściankę szczelną zastawki należy wykonać z kantówek w systemie pióro-wpust, o grubości 50 mm,
szerokości100 mm i długości 1500 mm zabijanych do gruntu w kleszczach prowadzących;
• próg, w granicach działki ewidencyjnej 2236, należy zaprojektować tak, aby utrzymać stały poziom zwierciadła
wód gruntowych na torfowisku na głębokości nie niższej niż 20 cm poniżej poziomu gruntu w okresie
wegetacyjnym,
• zastawki, w granicach działek ewidencyjnych 349/7, 2195 oraz 2263/2, należy zaprojektować tak, aby
utrzymać stały poziom zwierciadła wód gruntowych na torfowisku na głębokości nie niższej niż poziom gruntu w
okresie wegetacyjnym.
Szczegółowy opis zadania oraz terminy przekazania prac określa załacznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu
zamówienia.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji niniejszego zamówienia w zakresie
projektowania urządzeń piętrzących (D) / Waga: 40
Cena - Waga: 60
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II.2.11)

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

II.2.14)

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

II.2)

Opis

II.2.1)

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

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
90712400
71322000
71313430

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL843
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Obręb ewidencyjny: Dworzysko, gmina Giby zlokalizowany w obszarze Natura 2000 Ostoja
AugustowskaPLH200005

II.2.4)

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

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
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Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji niniejszego zamówienia w zakresie
projektowania urządzeń piętrzących (D) / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)

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

II.2.14)

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

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.1.6)

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
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 067-157333

IV.2.8)

Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

IV.2.9)

Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia
informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: WOF.261.31.2019.AA
Część nr: 1
Nazwa:
Przygotowanie dokumentacji technicznej wraz z operatem wodnoprawnym w zakresie regulacji stosunków
wodnych położonych w obr.ew. Karolin, Białogóry gm. Giby
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)

Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty
lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: WOF.261.31.2019.AA
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Część nr: 2
Nazwa:
Przygotowanie dokumentacji technicznej wraz z operatem wodnoprawnym w zakresie regulacji stosunków
wodnych położonych w obr. ew. Sztabinki, Żegary gm. Sejny
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)

Udzielenie zamówienia

V.2.1)

Data zawarcia umowy:
04/06/2019

V.2.2)

Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3)

Nazwa i adres wykonawcy
WODNIK Wiktor Żmieńka
REGON: 050452140
ul. Handlowa 7 lok. 218
Białystok
15-399
Polska
Kod NUTS: PL84
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4)

Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 34 250.79 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 54 227.64 PLN

V.2.5)

Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: WOF.261.31.2019.AA
Część nr: 3
Nazwa:
Przygotowanie dokumentacji technicznej wraz z operatem wodnoprawnym w zakresie regulacji stosunków
wodnych położonych w gm.: Krasnopol, Sejny i Giby
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)

Udzielenie zamówienia

V.2.1)

Data zawarcia umowy:
04/06/2019

V.2.2)

Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3)

Nazwa i adres wykonawcy
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WODNIK Wiktor Żmieńka
REGON: 050452140
ul. Handlowa 7 lok. 218
Białystok
15-399
Polska
Kod NUTS: PL84
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)

Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 106 701.72 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 117 601.63 PLN

V.2.5)

Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: WOF.261.31.2019.AA
Część nr: 4
Nazwa:
Przygotowanie dokumentacji technicznej wraz z operatem wodnoprawnym w zakresie regulacji stosunków
wodnych położonych w obr. ew.: Aleksandrowo, gm. Krasnopol; Folwark Berżniki gm. Sejny
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)

Udzielenie zamówienia

V.2.1)

Data zawarcia umowy:
04/06/2019

V.2.2)

Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3)

Nazwa i adres wykonawcy
WODNIK Wiktor Żmieńka
REGON: 050452140
ul. Handlowa 7 lok. 218
Białystok
15-399
Polska
Kod NUTS: PL84
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4)

Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 35 567.24 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 43 658.54 PLN

V.2.5)

Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: WOF.261.31.2019.AA
Część nr: 5
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Nazwa:
Przygotowanie dokumentacji technicznej wraz z operatem wodnoprawnym w zakresie regulacji
stosunkówwodnych położonych w obr. ew. Gremzdy Polskie, gm. Krasnopol i obr. Giby gm. Giby
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)

Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty
lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: WOF.261.31.2019.AA
Część nr: 6
Nazwa:
Przygotowanie dokumentacji technicznej wraz z operatem wodnoprawnym w zakresie regulacji stosunków
wodnych położonych w obr. ew. Lipsk, gm. Lipsk
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)

Udzielenie zamówienia

V.2.1)

Data zawarcia umowy:
04/06/2019

V.2.2)

Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3)

Nazwa i adres wykonawcy
WODNIK Wiktor Żmieńka
REGON: 050452140
ul. Handlowa 7 lok. 218
Białystok
15-399
Polska
Kod NUTS: PL84
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4)

Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 48 525.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 63 821.14 PLN

V.2.5)

Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: WOF.261.31.2019.AA
Część nr: 7
Nazwa:
Przygotowanie dokumentacji technicznej wraz z operatem wodnoprawnym w zakresie regulacji stosunków
wodnych położonych w obr. ew. Dworzysko, gm. Giby
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Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)

Udzielenie zamówienia

V.2.1)

Data zawarcia umowy:
04/06/2019

V.2.2)

Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3)

Nazwa i adres wykonawcy
WODNIK Wiktor Żmieńka
REGON: 050452140
ul. Handlowa 7 lok. 218
Białystok
15-399
Polska
Kod NUTS: PL84
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4)

Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 68 158.50 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 46 341.46 PLN

V.2.5)

Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3)
Informacje dodatkowe:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO, informuję:
1) Administratorem Danych Osobowych zawartych w dokumentach przetargowych jest Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska w Białymstoku, ul. Dojlidy Fabryczne 23, 15-554 Białystok, POLSKA;
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: korespondencyjnie: Inspektor Ochrony Danych, ul. Dojlidy
Fabryczne 23, 15-554 Białystok, e-mail: iod.bialystok@rdos.gov.pl
3) przetwarzanie danych osobowych będzie odbywać się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu realizacji
zawartej umowy, zgodnie z ustawą z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych i będą udostępniane
podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;
4) podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia umowy;
5) dane osobowe z postępowania przetargowego będą przechowywane zgodnie z art. 97 ust. 1 Prawo
zamówień publicznych przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania, a jeżeli czas trwania będzie
przekraczał 4 lata przez cały czas trwania umowy. Dane osobowe wynikające z zawartej umowy będą
przechowywane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową;
6) każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,
b) prawo do sprostowania swoich danych osobowych,
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c) w zakresie wynikającym z przepisów - prawo do usunięcia swoich danych osobowych, jak również prawo do
ograniczenia przetwarzania;
7) każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych, jeśli jej zdaniem, przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

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

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi,zgodnie
z rozdziałem 2, dział VI ustawy Pzp, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub
może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom
wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na
podstawie ustawy.
4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca
się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci papierowej
albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.
6. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołaniaw taki
sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,iż Zamawiający
mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii
nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
7. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w ust. 6 zdanie drugie albo w
terminie15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w przypadku, gdy wartość zamówienia jest równa lub
przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.
8. Szczegółowy tryb odwołań określa art. 182 ustawy Pzp.
9. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do sądu.
10. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.
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11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia
doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w
placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. Prawo pocztowe jest
równoznaczne z jej wniesieniem.
12. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego właściwemu sądowi w terminie
7 dni od dnia jej otrzymania.
13. W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skargę może wnieść także Prezes Urzędu Zamówień
Publicznych. Prezes Urzędu może także przystąpić do toczącego się postępowania. Do czynności
podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z 17.11.1964 r. Kodeks
postępowania cywilnego o prokuraturze.
14. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać
oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a
także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części.
VI.4.4)

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

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21/06/2019
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