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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:117229-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Katowice: Ochrona środowiska
2019/S 051-117229

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach
241 05 19 47
pl. Grunwaldzki 8-10
Katowice
40-127
Polska
Osoba do kontaktów: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach
Tel.:  +48 324206845
E-mail: adam.skwara.katowice@rdos.gov.pl 
Faks:  +48 324206884
Kod NUTS: PL224
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.katowice.rdos.gov.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://bip.katowice.rdos.gov.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie są ogólnodostępne.
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Administracja Rządowa Terenowa

I.5) Główny przedmiot działalności
Środowisko

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

II.1.1) Nazwa:

mailto:adam.skwara.katowice@rdos.gov.pl
http://www.katowice.rdos.gov.pl
http://bip.katowice.rdos.gov.pl/
https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://miniportal.uzp.gov.pl/
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Wykonanie ekspertyz przyrodniczych dla obszarów Bagno Bruch koło Pyrzowic, Bagno w Korzonku, Torfowisko
przy Dolinie Kocinki, Torfowisko Sosnowiec-Bory
Numer referencyjny: WPN.261.2.2019

II.1.2) Główny kod CPV
90720000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji PZO wraz z wykonaniem niezbędnych
ekspertyzprzyrodniczych i przygotowaniem danych w standardzie GIS dla obszarów Natura 2000: Bagno Bruch
koło Pyrzowic, Bagno w Korzonku, Torfowisko przy Dolinie Kocinki, Torfowisko Sosnowiec-Bory na potrzeby
projektu nr POIS.02.04.00-00-0193/16, pn.: „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura
2000”.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 7 do SIWZ.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90711500

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Obszary Natura 2000 Bagno Bruch koło Pyrzowic, Bagno w Korzonku, Torfowisko przy Dolinie Kocinki,
Torfowisko Sosnowiec-Bory

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie badan terenowych oraz opracowanie na ich podstawie 4 ekspertyz
przyrodniczych na potrzeby planów zadań ochronnych dla 4 wskazanych obszarów Natura 2000, w tym w
szczególności:
— wykonanie badań terenowych w odniesieniu do przedmiotów ochrony w obszarach Natura 2000,
— weryfikacja terenowa pod kątem innych siedlisk przyrodniczych i gatunków roślin,
— opracowanie ekspertyzy na podstawie wyników przeprowadzonych badań terenowych,
— wykonanie dokumentacji fotograficznej z przeprowadzonych prac terenowych,
— sporządzenie map i warstw wektorowych GIS,
— udział w spotkaniach konsultacyjnych, które będą organizowane w ramach opracowywania pzo,
— weryfikacja i ewentualne uzupełnienie projektu zarządzenia w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych
dla obszaru Natura 2000 sporządzonego przez RDOŚ.
Badania powinny obejmować powierzchnię zgodną z zapisami planów zadań ochronnych:
— dla ekspertyzy „Rozpoznanie przyrodnicze w obszarze Bagno Bruch koło Pyrzowic” 38,87 ha, zgodnie z
aktualnym przebiegiem granic oraz ewentualnie na terenach bezpośrednio przylegających;
— dla ekspertyzy „Rozpoznanie przyrodnicze w obszarze Bagno w Korzonku” 12,21 ha, obszaru zgodnego z
zgodnie z aktualnym przebiegiem granic oraz ewentualnie na terenach bezpośrednio przylegających;
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— dla ekspertyzy „Rozpoznanie przyrodnicze w obszarze Torfowisko przy Dolinie Kocinki” 5,64 ha,
obszaru zgodnego z zgodnie z aktualnym przebiegiem granic oraz ewentualnie na terenach bezpośrednio
przylegających;
— dla ekspertyzy „Rozpoznanie przyrodnicze w obszarze Torfowisko Sosnowiec-Bory” 2,01 ha, obszaru
zgodnego z zgodnie z aktualnym przebiegiem granic oraz ewentualnie na terenach bezpośrednio
przylegających.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz szczegółowe warunki i zasady realizacji zamówienia określone
są we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik Nr 7 do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie osób realizujących przedmiot zamówienia / Waga: 35
Kryterium jakości - Nazwa: Kryterium środowiskowe / Waga: 5
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 15/10/2019
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:
POIS.02.04.00-00-0193/16

II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium na cały okres związania ofertą w wysokości: 800,00 zł.
2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
— pieniądzu,
— poręczeniach bankowych lub poręczeniach Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej, z tym, że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
— poręczeniach bankowych,
— gwarancjach bankowych.

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:
1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy złożą aktualne na dzień składania ofert
oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), sporządzone zgodnie
z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym KE (UE) 2016/7 z dnia
5.1.2016 r. ustanawiającym standardowy Jednolity Europejski Dokument Zamówienia. Wzór JEDZ stanowi
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załącznik nr 11 do SIWZ. Formularz oświadczenia dostępny jest na stronach internetowych: www.uzp.gov.pl;
http://bip.katowice.rdos.gov.pl/; www.ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=pl.
2. Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań odnośnie powyższego warunku.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy złożą aktualne na dzień składania ofert
oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ), sporządzone zgodnie z
wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym KE (UE) 2016/7 z dnia
5.1.2016 r. ustanawiającym standardowy Jednolity Europejski Dokument Zamówienia. Wzór JEDZ stanowi
załącznik nr 11 do SIWZ. Formularz oświadczenia dostępny jest na stronach internetowych: www.uzp.gov.pl;
http://bip.katowice.rdos.gov.pl/; www.ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=pl.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zamawiający nie określa minimalnych poziomów zdolności.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy złożą aktualne na dzień składania ofert
oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), sporządzone zgodnie
z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym KE (UE) 2016/7 z dnia
5.1.2016 r. ustanawiającym standardowy Jednolity Europejski Dokument Zamówienia. Wzór JEDZ stanowi
załącznik nr 11 do SIWZ. Formularz oświadczenia dostępny jest na stronach internetowych: www.uzp.gov.pl;
http://bip.katowice.rdos.gov.pl/; www.ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=pl.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zdolność techniczna lub zawodowa
Zamawiający uzna za spełniony warunek w zakresie zdolności technicznej i zawodowej w przypadku gdy
Wykonawca wykaże, iż:
1. W okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy - w tym okresie, wykonał, co najmniej jedną usługę odpowiadającą swoim rodzajem usłudze
stanowiącej przedmiot zamówienia o wartości co najmniej 10 000,00 PLN brutto.
Zamawiający uzna, iż warunek został spełniony w przypadku wykazania się co najmniej jedną usługą
wykonania inwentaryzacji przyrodniczej siedlisk lub gatunków Natura 2000 na potrzeby sporządzenia planu
ochrony lub planu zadań ochronnych obszaru Natura 2000 lub usługą wykonania planu ochrony lub planu
zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 lub usługą wykonania monitoringu siedlisk lub gatunków Natura
2000 na potrzeby Państwowego Monitoringu Środowiska.
2. Dysponuje następującymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
— jednym ekspertem przyrodnikiem botanikiem.
Za eksperta botanika Zamawiający uzna osobę posiadającą wykształcenie wyższe i doświadczenie w dziedzinie
botaniki rozumiane jako posiadanie w dorobku min. 1 publikacji z dziedziny botaniki oraz udział w:
a) inwentaryzacjach gatunków roślin lub siedlisk przyrodniczych, lub
b) badaniach gatunków roślin lub siedlisk przyrodniczych, lub
c) planowaniu ochrony gatunków roślin lub siedlisk przyrodniczych,
d) monitoringu gatunków roślin lub siedlisk przyrodniczych.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

www.uzp.gov.pl
http://bip.katowice.rdos.gov.pl/
www.ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=pl
www.uzp.gov.pl
http://bip.katowice.rdos.gov.pl/
www.ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=pl
www.uzp.gov.pl
http://bip.katowice.rdos.gov.pl/
www.ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=pl
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III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Zamówienie należy zrealizować do 15.10.2019 r.

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: 16/04/2019
Czas lokalny: 10:00

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: 16/04/2019
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach
Pl. Grunwaldzki 8-10, 40-127 Katowice - sala 339b (III piętro)
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert jest jawne.

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,
do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia następujących
oświadczeń lub dokumentów:
1.1. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21
ustawy Pzp – wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
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1.2. Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne
lub zdrowotne albo – w przypadku 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 - oraz oświadczenia o nie zaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych
(wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 10 do SIWZ).
1.3. Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienie publiczne (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 10 do SIWZ).
1.4. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
1.5. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie
zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
1.6. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.
24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
1.7. Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,
w okresie ostatnich 3 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 inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych
lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie
jest w stanie uzyskać tych 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 stanowi
Załącznik nr 3 do SIWZ.
1.8. Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia (wzór stanowi Załącznik nr 4 do
SIWZ) wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych
do wykonywania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie
do dysponowania tymi osobami.

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

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
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VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
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/kio

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub miały interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniosły
lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki
ochrony prawnej, określone w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

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/kio

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
08/03/2019
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