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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:424401-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Białystok: Usługi środowiska naturalnego
2021/S 161-424401
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Wyniki postępowania
Usługi
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku
Krajowy numer identyfikacyjny: REGON: 200240241
Adres pocztowy: ul. Dojlidy Fabryczne 23
Miejscowość: Białystok
Kod NUTS: PL84 Podlaskie
Kod pocztowy: 15-554
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Ewa Popławska
E-mail: przetargi.bialystok@rdos.gov.pl
Tel.: +48 857406981-19
Faks: +48 857406982
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.bialystok.rdos.gov.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/
I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Agencja/urząd regionalny lub lokalny

I.5)

Główny przedmiot działalności
Środowisko

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

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

II.1.2)

Główny kod CPV
90700000 Usługi środowiska naturalnego

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
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Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ekspertyzy dotyczącej opracowania modelu gospodarowania wodą w
obszarze Natura 2000 Bagno Wizna PLB200005. Celem ekspertyzy jest opracowanie modelu gospodarowania
wodą w obszarze Natura 2000 Bagno Wizna w istniejącym układzie hydrograficznym, w celu zapewnienia
odpowiednich warunków wodnych w siedliskach przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000 (ptaków) oraz
funkcjonowania użytkowania rolniczego na tym terenie (łąk kośnych).
II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.7)

Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 243 000.00 PLN

II.2)

Opis

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
90712400 Usługi planowania strategii zarządzania zasobami naturalnymi lub ich ochrony

II.2.3)

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

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Przedmiot zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ekspertyzy dotyczącej opracowania modelu gospodarowania wodą
w obszarze Natura 2000 Bagno Wizna PLB200005.
2. Celem ekspertyzy jest opracowanie modelu gospodarowania wodą w obszarze Natura 2000 Bagno Wizna
w istniejącym układzie hydrograficznym, w celu zapewnienia odpowiednich warunków wodnych w siedliskach
przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000 (ptaków) oraz funkcjonowania użytkowania rolniczego na tym
terenie (łąk kośnych).
3. Realizacja zadania będącego przedmiotem zamówienia wynika z zarządzenia Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 18.12.2013 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych
dla obszaru Natura 2000 Bagno Wizna PLB200005 (Dz. U. Woj. Podl. z 2013 r. poz. 4631), zmienionego
zarządzeniem z dnia 05.12.2018 r. (Dz. U. Woj. Podl. z 2018 r. poz. 4892).
4. Zadanie będące przedmiotem zamówienia jest realizowane w ramach projektu nr POIS.02.04.00-00-0191/16
pn. „Inwentaryzacja cennych siedlisk przyrodniczych kraju, gatunków występujących w ich obrębie oraz
stworzenie Banku Danych o Zasobach Przyrodniczych”.
5. Opis granic obszaru Natura 2000 objętego ekspertyzą w postaci wektorowej warstwy informacyjnej (tzw. pliki
„shp”) stanowi załącznik nr 11 do SWZ.
6. W celu wykonania ekspertyzy Zamawiający wymaga, aby zespół Wykonawcy posiadał specjalistyczną
wiedzę, umiejętności oraz uprawnienia zapewniające przeprowadzenie analiz środowiskowych oraz
przygotowanie rozwiązań poprawnych technicznie, jak i spełniających wymagania ochrony środowiska
przyrodniczego w obszarze Natura 2000.
7. Wszelka korespondencja, w tym maile, dokumenty robocze oraz dokumenty końcowe powstałe w trakcie
realizacji zamówienia są oznakowane logotypami Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,
Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku, Unii
Europejskiej. Wzór logotypów zostanie przekazany Wykonawcy po podpisaniu umowy.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: doświadczenie osób wskazanych do realizacji zamówienia,(D), mierzone liczbą
ekspertyz wykonanych przez ekspertów z zakresu hydrologii / Waga: 50
Cena - Waga: 50
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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:
realizowane w ramach projektu nr POIS.02.04.00-00-0191/16 pn. „Inwentaryzacja cennych siedlisk
przyrodniczych kraju, gatunków występujących w ich obrębie oraz stworzenie Banku Danych o Zasobach
Przyrodniczych”.

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Zamawiający wymaga od wykonawców wniesienia wadium w wysokości 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące
złotych).
Tryb przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 PZP
Zamawiający, zgodnie z art. 139 PZP, przewiduje odwróconą kolejność czynności
Zgodnie z art. 257 PZP, Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania,
jeżeli środki publiczne nie zostały mu przyznane.
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Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8)

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

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.1)

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 063-160055

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
Nazwa:
Wykonanie ekspertyzy dotyczącej opracowania modelu gospodarowania wodą w obszarze Natura 2000 Bagno
Wizna PLB200005
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)

Udzielenie zamówienia

V.2.1)

Data zawarcia umowy:
28/07/2021

V.2.2)

Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
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V.2.3)

Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Biurem Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej z siedzibą w Białymstoku
Krajowy numer identyfikacyjny: 000121583
Adres pocztowy: ul. Lipowa 51
Miejscowość: Białystok
Kod NUTS: PL84 Podlaskie
Kod pocztowy: 15-424
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie

V.2.4)

Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 267 084.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 243 000.00 PLN

V.2.5)

Informacje na temat podwykonawstwa
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3)
Informacje dodatkowe:
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

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

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy
1. Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub
może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony
prawnej określone w dziale IX PZP.
2. Odwołanie przysługuje na:
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
w tym na projektowane postanowienie umowy;
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na
podstawie ustawy;
3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy, mimo że
zamawiający był do tego obowiązany.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa KIO. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie
elektronicznej lub w postaci elektronicznej, albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie
pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego
treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania
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przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło
przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
4. Odwołanie wnosi się w terminie:
1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia,
jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;
2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia,
jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1.
5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści
dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE
lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
6. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 4 i 5 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym
powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia.
7. Na orzeczenie KIO oraz postanowienie Prezesa KIO stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych.
VI.4.4)

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

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/08/2021
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