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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:60111-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Łódź: Monitoring środowiska naturalnego inny niż dotyczący branży budowlanej
2019/S 027-060111

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi
ul. Traugutta 25
Łódź
90-113
Polska
Osoba do kontaktów: Michał Kulawiecki
Tel.:  +48 426650370
E-mail: zampub.lodz@rdos.gov.pl 
Faks:  +48 426650371
Kod NUTS: PL71
Adresy internetowe:
Główny adres: http://lodz.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://www.lodz.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://epuap.gov.pl/wps/portal

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne

I.5) Główny przedmiot działalności
Środowisko

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

II.1.1) Nazwa:
https://epuap.gov.pl/wps/portal
Numer referencyjny: WPN.6012.1.2019.ESi

II.1.2) Główny kod CPV
90711500

II.1.3) Rodzaj zamówienia

mailto:zampub.lodz@rdos.gov.pl
http://lodz.rdos.gov.pl/
http://www.lodz.rdos.gov.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal
https://epuap.gov.pl/wps/portal
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Usługi

II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie monitoringu stanu przedmiotów ochrony oraz monitoringu
realizacji działań ochronnych na terenie obszarów Natura 2000 z podziałem na następujące 6 części: Zbiornik
Jeziorsko PLB100002; Pradolina Warszawsko-Berlińska PLB100001; Pradolina Bzury-Neru PLB100006;
Załęczański Łuk Warty PLH100007; Dolina Środkowej Pilicy PLH100008; Załęczański Łuk Warty PLH100007.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 241 158.80 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:
Zbiornik Jeziorsko PLB100002
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90711500

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL71
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Obszar Natura 2000 Zbiornik Jeziorsko PLB100002 - powierzchnia objęta zadaniem 9 571,01 ha (teren
województwa łódzkiego)

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zał. nr 1 do SIWZ.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje dla każdej części:
1) opracowanie tekstowe zawierające:
a) ocenę stanu ochrony siedlisk przyrodniczych i gatunków w poszczególnych obszarach Natura 2000, której
należy dokonać zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 17.2.2010 r. w sprawie sporządzania
projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 (Dz. U. nr 34, poz. 186, z późn. zm.). Parametr
„szanse zachowania” należy ocenić biorąc w szczególności pod uwagę wyniki raportów o stanie zachowania
przedmiotów ochrony na poziomie kraju, przekazane Komisji Europejskiej, które są dostępne na stronie
internetowej Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (GIOŚ) pod adresem http://siedliska.gios.gov.pl/ oraz
istniejące trendy i zjawiska (np. trendy zmian zagospodarowania przestrzennego). Wyniki oceny stanu ochrony
należy przedstawić w formie formularza obserwacji terenowych na stanowisku opisanych w przewodnikach
metodycznych opracowanych dla potrzeb Państwowego Monitoringu Środowiska.
Ocenę stanu ochrony przedmiotów ochrony należy wykonać w oparciu o:
• dane zebrane w trakcie kontroli terenowych,
• dane Państwowego Monitoringu Środowiska,
• inne dane będące w posiadaniu Wykonawcy, które należy wskazać w raporcie podsumowującym prace,
• wiedzę ekspercką Wykonawcy;
b) identyfikację oddziaływań i zagrożeń przedmiotów ochrony w poszczególnych obszarach Natura 2000.
Dla każdego ze zidentyfikowanych zagrożeń należy podać kod i nazwę zagrożenia oraz opis zgodnie z

http://siedliska.gios.gov.pl/
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załącznikiem nr 5 do Instrukcji wypełniania Standardowego Formularza Danych obszaru Natura 2000. Wersja
2012.1 dostępnego pod adresem internetowym http://natura2000.gdos.gov.pl/strona/nowy-element-3;
c) weryfikacja celów działań ochronnych i działań ochronnych wynikających z planu zadań ochronnych, a
także propozycja dodatkowych celów działań ochronnych oraz działań ochronnych (konkretnych czynności
do wykonania, ze wskazaniem zakresu prac, miejsca, terminu, szacunkowego kosztu oraz podmiotu
odpowiedzialnego za ich wykonanie) niezbędnych do poprawy stanu ochrony przedmiotów ochrony w
poszczególnych obszarach Natura 2000, jeżeli z oceny stanu ochrony i zidentyfikowanych zagrożeń wyniknie
taka konieczność, mając na uwadze:
— mierzalność i weryfikowalność celów,
— konieczność usunięcia lub ograniczenia zidentyfikowanych zagrożeń,
— konieczność utrzymania właściwego stanu ochrony (FV), jeżeli ten stan został oceniony jako właściwy,
— możliwość osiągnięcia właściwego stanu ochrony (FV), jeżeli został oceniony jako niezadowalający (U1) lub
zły (U2),
— możliwość osiągnięcia celów w okresie obowiązywania planu zadań ochronnych, tj. 10 lat (od ustanowienia),
— istniejące i potencjalne uwarunkowania (w tym społeczne i gospodarcze) oraz ograniczenia (w tym:
techniczne, finansowe, organizacyjne wynikające z braku wiedzy),
— możliwość monitorowania i weryfikacji.
d) weryfikacja miejsc wskazanych do monitoringu w planie zadań ochronnych, (w przypadku braku przedmiotu
ochrony w wyznaczonej lokalizacji należy przeprowadzić monitoring w innej wybranej przez eksperta lokalizacji,
po uzgodnieniu z Zamawiającym);
e) opinia ekspercka w przypadku niepotwierdzenia występowania przedmiotu ochrony;
2) opracowanie w wersji elektronicznej zawierające:
a) elektroniczną wersję opracowania tekstowego,
b) przedstawienie na mapach w skali 1:10 000 lub większej monitorowanych płatów siedlisk przyrodniczych i
stanowisk gatunków wraz z transektami i zdjęciami fitosocjologicznymi;
c) karty obserwacji terenowych wraz ze zdjęciami fitosocjologicznymi;
d) co najmniej po dwie fotografie każdego stanowiska monitoringowego siedlisk przyrodniczych i gatunków;
e) cyfrowe warstwy informacyjne w formacie ESRI shapefile (SHP) w układzie współrzędnych płaskich
prostokątnych PL-1992 dokumentujące rozmieszczenie siedlisk przyrodniczych i gatunków w obszarze Natura
2000;
d) opinia ekspercka w przypadku niepotwierdzenia występowania przedmiotu ochrony

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 50 343.54 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 11/12/2020
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

http://natura2000.gdos.gov.pl/strona/nowy-element-3


Dz.U./S S27
07/02/2019
60111-2019-PL

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 4 / 15

07/02/2019 S27
https://ted.europa.eu/
TED

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

4 / 15

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pradolina Warszawsko-Berlińska PLB100001
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90711500

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL71
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Obszar Natura 2000 Pradolina Warszawsko-Berlińska PLB100001 - powierzchnia objęta zadaniem 21 970,79
ha (teren województwa łódzkiego)

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zał. nr 1 do SIWZ.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje dla każdej części:
1) opracowanie tekstowe zawierające:
a) ocenę stanu ochrony siedlisk przyrodniczych i gatunków w poszczególnych obszarach Natura 2000, której
należy dokonać zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 17.2.2010 r. w sprawie sporządzania
projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 (Dz. U. nr 34, poz. 186, z późn. zm.). Parametr
„szanse zachowania” należy ocenić biorąc w szczególności pod uwagę wyniki raportów o stanie zachowania
przedmiotów ochrony na poziomie kraju, przekazane Komisji Europejskiej, które są dostępne na stronie
internetowej Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (GIOŚ) pod adresem http://siedliska.gios.gov.pl/ oraz
istniejące trendy i zjawiska (np. trendy zmian zagospodarowania przestrzennego). Wyniki oceny stanu ochrony
należy przedstawić w formie formularza obserwacji terenowych na stanowisku opisanych w przewodnikach
metodycznych opracowanych dla potrzeb Państwowego Monitoringu Środowiska.
Ocenę stanu ochrony przedmiotów ochrony należy wykonać w oparciu o:
• dane zebrane w trakcie kontroli terenowych,
• dane Państwowego Monitoringu Środowiska,
• inne dane będące w posiadaniu Wykonawcy, które należy wskazać w raporcie podsumowującym prace,
• wiedzę ekspercką Wykonawcy;
b) identyfikację oddziaływań i zagrożeń przedmiotów ochrony w poszczególnych obszarach Natura 2000.
Dla każdego ze zidentyfikowanych zagrożeń należy podać kod i nazwę zagrożenia oraz opis zgodnie z
załącznikiem nr 5 do Instrukcji wypełniania Standardowego Formularza Danych obszaru Natura 2000. Wersja
2012.1 dostępnego pod adresem internetowym http://natura2000.gdos.gov.pl/strona/nowy-element-3;
c) weryfikacja celów działań ochronnych i działań ochronnych wynikających z planu zadań ochronnych, a
także propozycja dodatkowych celów działań ochronnych oraz działań ochronnych (konkretnych czynności
do wykonania, ze wskazaniem zakresu prac, miejsca, terminu, szacunkowego kosztu oraz podmiotu
odpowiedzialnego za ich wykonanie) niezbędnych do poprawy stanu ochrony przedmiotów ochrony w
poszczególnych obszarach Natura 2000, jeżeli z oceny stanu ochrony i zidentyfikowanych zagrożeń wyniknie
taka konieczność, mając na uwadze:
— mierzalność i weryfikowalność celów,
— konieczność usunięcia lub ograniczenia zidentyfikowanych zagrożeń,

http://siedliska.gios.gov.pl/
http://natura2000.gdos.gov.pl/strona/nowy-element-3
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— konieczność utrzymania właściwego stanu ochrony (FV), jeżeli ten stan został oceniony jako właściwy,
— możliwość osiągnięcia właściwego stanu ochrony (FV), jeżeli został oceniony jako niezadowalający (U1) lub
zły (U2),
— możliwość osiągnięcia celów w okresie obowiązywania planu zadań ochronnych, tj. 10 lat (od ustanowienia),
— istniejące i potencjalne uwarunkowania (w tym społeczne i gospodarcze) oraz ograniczenia (w tym:
techniczne, finansowe, organizacyjne wynikające z braku wiedzy),
— możliwość monitorowania i weryfikacji.
d) weryfikacja miejsc wskazanych do monitoringu w planie zadań ochronnych, (w przypadku braku przedmiotu
ochrony w wyznaczonej lokalizacji należy przeprowadzić monitoring w innej wybranej przez eksperta lokalizacji,
po uzgodnieniu z Zamawiającym);
e) opinia ekspercka w przypadku niepotwierdzenia występowania przedmiotu ochrony;
2) opracowanie w wersji elektronicznej zawierające:
a) elektroniczną wersję opracowania tekstowego,
b) przedstawienie na mapach w skali 1:10 000 lub większej monitorowanych płatów siedlisk przyrodniczych i
stanowisk gatunków wraz z transektami i zdjęciami fitosocjologicznymi;
c) karty obserwacji terenowych wraz ze zdjęciami fitosocjologicznymi;
d) co najmniej po dwie fotografie każdego stanowiska monitoringowego siedlisk przyrodniczych i gatunków;
e) cyfrowe warstwy informacyjne w formacie ESRI shapefile (SHP) w układzie współrzędnych płaskich
prostokątnych PL-1992 dokumentujące rozmieszczenie siedlisk przyrodniczych i gatunków w obszarze Natura
2000;
d) opinia ekspercka w przypadku niepotwierdzenia występowania przedmiotu ochrony

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 63 591.84 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 11/12/2020
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: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pradolina Bzury-Neru PLB100006
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90711500
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II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL71
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Obszar Natura 2000 Pradolina Bzury-Neru PLB100006 - teren województwa łódzkiego w 2019 r.

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zał. nr 1 do SIWZ.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje dla każdej części:
1) opracowanie tekstowe zawierające:
a) ocenę stanu ochrony siedlisk przyrodniczych i gatunków w poszczególnych obszarach Natura 2000, której
należy dokonać zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 17.2.2010 r. w sprawie sporządzania
projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 (Dz.U. nr 34, poz. 186, z późn. zm.). Parametr
„szanse zachowania” należy ocenić biorąc w szczególności pod uwagę wyniki raportów o stanie zachowania
przedmiotów ochrony na poziomie kraju, przekazane Komisji Europejskiej, które są dostępne na stronie
internetowej Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (GIOŚ) pod adresem http://siedliska.gios.gov.pl/ oraz
istniejące trendy i zjawiska (np. trendy zmian zagospodarowania przestrzennego). Wyniki oceny stanu ochrony
należy przedstawić w formie formularza obserwacji terenowych na stanowisku opisanych w przewodnikach
metodycznych opracowanych dla potrzeb Państwowego Monitoringu Środowiska.
Ocenę stanu ochrony przedmiotów ochrony należy wykonać w oparciu o:
• dane zebrane w trakcie kontroli terenowych,
• dane Państwowego Monitoringu Środowiska,
• inne dane będące w posiadaniu Wykonawcy, które należy wskazać w raporcie podsumowującym prace,
• wiedzę ekspercką Wykonawcy;
b) identyfikację oddziaływań i zagrożeń przedmiotów ochrony w poszczególnych obszarach Natura 2000.
Dla każdego ze zidentyfikowanych zagrożeń należy podać kod i nazwę zagrożenia oraz opis zgodnie z
załącznikiem nr 5 do Instrukcji wypełniania Standardowego Formularza Danych obszaru Natura 2000. Wersja
2012.1 dostępnego pod adresem internetowym http://natura2000.gdos.gov.pl/strona/nowy-element-3;
c) weryfikacja celów działań ochronnych i działań ochronnych wynikających z planu zadań ochronnych, a
także propozycja dodatkowych celów działań ochronnych oraz działań ochronnych (konkretnych czynności
do wykonania, ze wskazaniem zakresu prac, miejsca, terminu, szacunkowego kosztu oraz podmiotu
odpowiedzialnego za ich wykonanie) niezbędnych do poprawy stanu ochrony przedmiotów ochrony w
poszczególnych obszarach Natura 2000, jeżeli z oceny stanu ochrony i zidentyfikowanych zagrożeń wyniknie
taka konieczność, mając na uwadze:
— mierzalność i weryfikowalność celów,
— konieczność usunięcia lub ograniczenia zidentyfikowanych zagrożeń,
— konieczność utrzymania właściwego stanu ochrony (FV), jeżeli ten stan został oceniony jako właściwy,
— możliwość osiągnięcia właściwego stanu ochrony (FV), jeżeli został oceniony jako niezadowalający (U1) lub
zły (U2),
— możliwość osiągnięcia celów w okresie obowiązywania planu zadań ochronnych, tj. 10 lat (od ustanowienia),
— istniejące i potencjalne uwarunkowania (w tym społeczne i gospodarcze) oraz ograniczenia (w tym:
techniczne, finansowe, organizacyjne wynikające z braku wiedzy),
— możliwość monitorowania i weryfikacji.
d) weryfikacja miejsc wskazanych do monitoringu w planie zadań ochronnych, (w przypadku braku przedmiotu
ochrony w wyznaczonej lokalizacji należy przeprowadzić monitoring w innej wybranej przez eksperta lokalizacji,
po uzgodnieniu z Zamawiającym);
e) opinia ekspercka w przypadku niepotwierdzenia występowania przedmiotu ochrony;

http://siedliska.gios.gov.pl/
http://natura2000.gdos.gov.pl/strona/nowy-element-3
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2) opracowanie w wersji elektronicznej zawierające:
a) elektroniczną wersję opracowania tekstowego,
b) przedstawienie na mapach w skali 1:10 000 lub większej monitorowanych płatów siedlisk przyrodniczych i
stanowisk gatunków wraz z transektami i zdjęciami fitosocjologicznymi;
c) karty obserwacji terenowych wraz ze zdjęciami fitosocjologicznymi;
d) co najmniej po dwie fotografie każdego stanowiska monitoringowego siedlisk przyrodniczych i gatunków;
e) cyfrowe warstwy informacyjne w formacie ESRI shapefile (SHP) w układzie współrzędnych płaskich
prostokątnych PL-1992 dokumentujące rozmieszczenie siedlisk przyrodniczych i gatunków w obszarze Natura
2000;
d) opinia ekspercka w przypadku niepotwierdzenia występowania przedmiotu ochrony

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 23 272.58 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 29/11/2019
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: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Załęczański Łuk Warty PLH100007
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90711500

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL71
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Obszar Natura 2000 Załęczański Łuk Warty PLH100007 - teren województwa łódzkiego w 2019 r.

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zał. nr 1 do SIWZ.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje dla każdej części:
1) opracowanie tekstowe zawierające:
a) ocenę stanu ochrony siedlisk przyrodniczych i gatunków w poszczególnych obszarach Natura 2000, której
należy dokonać zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 17.2.2010 r. w sprawie sporządzania
projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 (Dz. U. nr 34, poz. 186, z późn. zm.). Parametr
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„szanse zachowania” należy ocenić biorąc w szczególności pod uwagę wyniki raportów o stanie zachowania
przedmiotów ochrony na poziomie kraju, przekazane Komisji Europejskiej, które są dostępne na stronie
internetowej Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (GIOŚ) pod adresem http://siedliska.gios.gov.pl/ oraz
istniejące trendy i zjawiska (np. trendy zmian zagospodarowania przestrzennego). Wyniki oceny stanu ochrony
należy przedstawić w formie formularza obserwacji terenowych na stanowisku opisanych w przewodnikach
metodycznych opracowanych dla potrzeb Państwowego Monitoringu Środowiska.
Ocenę stanu ochrony przedmiotów ochrony należy wykonać w oparciu o:
• dane zebrane w trakcie kontroli terenowych,
• dane Państwowego Monitoringu Środowiska,
• inne dane będące w posiadaniu Wykonawcy, które należy wskazać w raporcie podsumowującym prace,
• wiedzę ekspercką Wykonawcy;
b) identyfikację oddziaływań i zagrożeń przedmiotów ochrony w poszczególnych obszarach Natura 2000.
Dla każdego ze zidentyfikowanych zagrożeń należy podać kod i nazwę zagrożenia oraz opis zgodnie z
załącznikiem nr 5 do Instrukcji wypełniania Standardowego Formularza Danych obszaru Natura 2000. Wersja
2012.1 dostępnego pod adresem internetowym http://natura2000.gdos.gov.pl/strona/nowy-element-3;
c) weryfikacja celów działań ochronnych i działań ochronnych wynikających z planu zadań ochronnych, a
także propozycja dodatkowych celów działań ochronnych oraz działań ochronnych (konkretnych czynności
do wykonania, ze wskazaniem zakresu prac, miejsca, terminu, szacunkowego kosztu oraz podmiotu
odpowiedzialnego za ich wykonanie) niezbędnych do poprawy stanu ochrony przedmiotów ochrony w
poszczególnych obszarach Natura 2000, jeżeli z oceny stanu ochrony i zidentyfikowanych zagrożeń wyniknie
taka konieczność, mając na uwadze:
— mierzalność i weryfikowalność celów,
— konieczność usunięcia lub ograniczenia zidentyfikowanych zagrożeń,
— konieczność utrzymania właściwego stanu ochrony (FV), jeżeli ten stan został oceniony jako właściwy,
— możliwość osiągnięcia właściwego stanu ochrony (FV), jeżeli został oceniony jako niezadowalający (U1) lub
zły (U2),
— możliwość osiągnięcia celów w okresie obowiązywania planu zadań ochronnych, tj. 10 lat (od ustanowienia),
— istniejące i potencjalne uwarunkowania (w tym społeczne i gospodarcze) oraz ograniczenia (w tym:
techniczne, finansowe, organizacyjne wynikające z braku wiedzy),
— możliwość monitorowania i weryfikacji.
d) weryfikacja miejsc wskazanych do monitoringu w planie zadań ochronnych, (w przypadku braku przedmiotu
ochrony w wyznaczonej lokalizacji należy przeprowadzić monitoring w innej wybranej przez eksperta lokalizacji,
po uzgodnieniu z Zamawiającym);
e) opinia ekspercka w przypadku niepotwierdzenia występowania przedmiotu ochrony;
2) opracowanie w wersji elektronicznej zawierające:
a) elektroniczną wersję opracowania tekstowego,
b) przedstawienie na mapach w skali 1:10 000 lub większej monitorowanych płatów siedlisk przyrodniczych i
stanowisk gatunków wraz z transektami i zdjęciami fitosocjologicznymi;
c) karty obserwacji terenowych wraz ze zdjęciami fitosocjologicznymi;
d) co najmniej po dwie fotografie każdego stanowiska monitoringowego siedlisk przyrodniczych i gatunków;
e) cyfrowe warstwy informacyjne w formacie ESRI shapefile (SHP) w układzie współrzędnych płaskich
prostokątnych PL-1992 dokumentujące rozmieszczenie siedlisk przyrodniczych i gatunków w obszarze Natura
2000;
d) opinia ekspercka w przypadku niepotwierdzenia występowania przedmiotu ochrony

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

http://siedliska.gios.gov.pl/
http://natura2000.gdos.gov.pl/strona/nowy-element-3
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Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 23 272.58 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 29/11/2019
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: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dolina Środkowej Pilicy PLH100008
Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90711500

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL71
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Obszar Natura 2000 Dolina Środkowej Pilicy PLH100008 - w 2019 r.

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zał. nr 1 do SIWZ.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje dla każdej części:
1) opracowanie tekstowe zawierające:
a) ocenę stanu ochrony siedlisk przyrodniczych i gatunków w poszczególnych obszarach Natura 2000, której
należy dokonać zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 17.2.2010 r. w sprawie sporządzania
projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 (Dz.U. nr 34, poz. 186, z późn. zm.). Parametr
„szanse zachowania” należy ocenić biorąc w szczególności pod uwagę wyniki raportów o stanie zachowania
przedmiotów ochrony na poziomie kraju, przekazane Komisji Europejskiej, które są dostępne na stronie
internetowej Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (GIOŚ) pod adresem http://siedliska.gios.gov.pl/ oraz
istniejące trendy i zjawiska (np. trendy zmian zagospodarowania przestrzennego). Wyniki oceny stanu ochrony
należy przedstawić w formie formularza obserwacji terenowych na stanowisku opisanych w przewodnikach
metodycznych opracowanych dla potrzeb Państwowego Monitoringu Środowiska.
Ocenę stanu ochrony przedmiotów ochrony należy wykonać w oparciu o:
• dane zebrane w trakcie kontroli terenowych,
• dane Państwowego Monitoringu Środowiska,
• inne dane będące w posiadaniu Wykonawcy, które należy wskazać w raporcie podsumowującym prace,
• wiedzę ekspercką Wykonawcy;

http://siedliska.gios.gov.pl/
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b) identyfikację oddziaływań i zagrożeń przedmiotów ochrony w poszczególnych obszarach Natura 2000.
Dla każdego ze zidentyfikowanych zagrożeń należy podać kod i nazwę zagrożenia oraz opis zgodnie z
załącznikiem nr 5 do Instrukcji wypełniania Standardowego Formularza Danych obszaru Natura 2000. Wersja
2012.1 dostępnego pod adresem internetowym http://natura2000.gdos.gov.pl/strona/nowy-element-3;
c) weryfikacja celów działań ochronnych i działań ochronnych wynikających z planu zadań ochronnych, a
także propozycja dodatkowych celów działań ochronnych oraz działań ochronnych (konkretnych czynności
do wykonania, ze wskazaniem zakresu prac, miejsca, terminu, szacunkowego kosztu oraz podmiotu
odpowiedzialnego za ich wykonanie) niezbędnych do poprawy stanu ochrony przedmiotów ochrony w
poszczególnych obszarach Natura 2000, jeżeli z oceny stanu ochrony i zidentyfikowanych zagrożeń wyniknie
taka konieczność, mając na uwadze:
— mierzalność i weryfikowalność celów,
— konieczność usunięcia lub ograniczenia zidentyfikowanych zagrożeń,
— konieczność utrzymania właściwego stanu ochrony (FV), jeżeli ten stan został oceniony jako właściwy,
— możliwość osiągnięcia właściwego stanu ochrony (FV), jeżeli został oceniony jako niezadowalający (U1) lub
zły (U2),
— możliwość osiągnięcia celów w okresie obowiązywania planu zadań ochronnych, tj. 10 lat (od ustanowienia),
— istniejące i potencjalne uwarunkowania (w tym społeczne i gospodarcze) oraz ograniczenia (w tym:
techniczne, finansowe, organizacyjne wynikające z braku wiedzy),
— możliwość monitorowania i weryfikacji.
d) weryfikacja miejsc wskazanych do monitoringu w planie zadań ochronnych, (w przypadku braku przedmiotu
ochrony w wyznaczonej lokalizacji należy przeprowadzić monitoring w innej wybranej przez eksperta lokalizacji,
po uzgodnieniu z Zamawiającym);
e) opinia ekspercka w przypadku niepotwierdzenia występowania przedmiotu ochrony;
2) opracowanie w wersji elektronicznej zawierające:
a) elektroniczną wersję opracowania tekstowego,
b) przedstawienie na mapach w skali 1:10 000 lub większej monitorowanych płatów siedlisk przyrodniczych i
stanowisk gatunków wraz z transektami i zdjęciami fitosocjologicznymi;
c) karty obserwacji terenowych wraz ze zdjęciami fitosocjologicznymi;
d) co najmniej po dwie fotografie każdego stanowiska monitoringowego siedlisk przyrodniczych i gatunków;
e) cyfrowe warstwy informacyjne w formacie ESRI shapefile (SHP) w układzie współrzędnych płaskich
prostokątnych PL-1992 dokumentujące rozmieszczenie siedlisk przyrodniczych i gatunków w obszarze Natura
2000;
d) opinia ekspercka w przypadku niepotwierdzenia występowania przedmiotu ochrony

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 49 648.16 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 29/11/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach

http://natura2000.gdos.gov.pl/strona/nowy-element-3
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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: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Załęczański Łuk Warty PLH100007
Część nr: 6

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90711500

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL71
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Obszar Natura 2000 Załęczański Łuk Warty PLH100007 - teren województwa łódzkiego w latach 2019-2020

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zał. nr 1 do SIWZ.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje dla każdej części:
1) opracowanie tekstowe zawierające:
a) ocenę stanu ochrony siedlisk przyrodniczych i gatunków w poszczególnych obszarach Natura 2000, której
należy dokonać zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 17.2.2010 r. w sprawie sporządzania
projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 (Dz.U. nr 34, poz. 186, z późn. zm.). Parametr
„szanse zachowania” należy ocenić biorąc w szczególności pod uwagę wyniki raportów o stanie zachowania
przedmiotów ochrony na poziomie kraju, przekazane Komisji Europejskiej, które są dostępne na stronie
internetowej Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (GIOŚ) pod adresem http://siedliska.gios.gov.pl/ oraz
istniejące trendy i zjawiska (np. trendy zmian zagospodarowania przestrzennego). Wyniki oceny stanu ochrony
należy przedstawić w formie formularza obserwacji terenowych na stanowisku opisanych w przewodnikach
metodycznych opracowanych dla potrzeb Państwowego Monitoringu Środowiska.
Ocenę stanu ochrony przedmiotów ochrony należy wykonać w oparciu o:
• dane zebrane w trakcie kontroli terenowych,
• dane Państwowego Monitoringu Środowiska,
• inne dane będące w posiadaniu Wykonawcy, które należy wskazać w raporcie podsumowującym prace,
• wiedzę ekspercką Wykonawcy;
b) identyfikację oddziaływań i zagrożeń przedmiotów ochrony w poszczególnych obszarach Natura 2000.
Dla każdego ze zidentyfikowanych zagrożeń należy podać kod i nazwę zagrożenia oraz opis zgodnie z
załącznikiem nr 5 do Instrukcji wypełniania Standardowego Formularza Danych obszaru Natura 2000. Wersja
2012.1 dostępnego pod adresem internetowym http://natura2000.gdos.gov.pl/strona/nowy-element-3;
c) weryfikacja celów działań ochronnych i działań ochronnych wynikających z planu zadań ochronnych, a
także propozycja dodatkowych celów działań ochronnych oraz działań ochronnych (konkretnych czynności
do wykonania, ze wskazaniem zakresu prac, miejsca, terminu, szacunkowego kosztu oraz podmiotu
odpowiedzialnego za ich wykonanie) niezbędnych do poprawy stanu ochrony przedmiotów ochrony w
poszczególnych obszarach Natura 2000, jeżeli z oceny stanu ochrony i zidentyfikowanych zagrożeń wyniknie
taka konieczność, mając na uwadze:
— mierzalność i weryfikowalność celów,

http://siedliska.gios.gov.pl/
http://natura2000.gdos.gov.pl/strona/nowy-element-3
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— konieczność usunięcia lub ograniczenia zidentyfikowanych zagrożeń,
— konieczność utrzymania właściwego stanu ochrony (FV), jeżeli ten stan został oceniony jako właściwy,
— możliwość osiągnięcia właściwego stanu ochrony (FV), jeżeli został oceniony jako niezadowalający (U1) lub
zły (U2),
— możliwość osiągnięcia celów w okresie obowiązywania planu zadań ochronnych, tj. 10 lat (od ustanowienia),
— istniejące i potencjalne uwarunkowania (w tym społeczne i gospodarcze) oraz ograniczenia (w tym:
techniczne, finansowe, organizacyjne wynikające z braku wiedzy),
— możliwość monitorowania i weryfikacji.
d) weryfikacja miejsc wskazanych do monitoringu w planie zadań ochronnych, (w przypadku braku przedmiotu
ochrony w wyznaczonej lokalizacji należy przeprowadzić monitoring w innej wybranej przez eksperta lokalizacji,
po uzgodnieniu z Zamawiającym);
e) opinia ekspercka w przypadku niepotwierdzenia występowania przedmiotu ochrony;
2) opracowanie w wersji elektronicznej zawierające:
a) elektroniczną wersję opracowania tekstowego,
b) przedstawienie na mapach w skali 1:10 000 lub większej monitorowanych płatów siedlisk przyrodniczych i
stanowisk gatunków wraz z transektami i zdjęciami fitosocjologicznymi;
c) karty obserwacji terenowych wraz ze zdjęciami fitosocjologicznymi;
d) co najmniej po dwie fotografie każdego stanowiska monitoringowego siedlisk przyrodniczych i gatunków;
e) cyfrowe warstwy informacyjne w formacie ESRI shapefile (SHP) w układzie współrzędnych płaskich
prostokątnych PL-1992 dokumentujące rozmieszczenie siedlisk przyrodniczych i gatunków w obszarze Natura
2000;
d) opinia ekspercka w przypadku niepotwierdzenia występowania przedmiotu ochrony

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 31 030.10 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/10/2020
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: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

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

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
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III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

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:
Określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ.

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: 12/03/2019
Czas lokalny: 07:30

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: 12/03/2019
Czas lokalny: 08:30
Miejsce:
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi, 90-113 Łódź, ul. Traugutta 25, POLSKA, Pok. nr 1108/1109,
XI piętro
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.
Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane
Jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
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VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości:
• 1 000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych) składając ofertę na Część 1,
• 1 200,00 PLN (słownie: tysiąc dwieście złotych) składając ofertę na Część 2,
• 500,00 PLN (słownie: pięćset złotych) składając ofertę na Część 3,
• 500,00 PLN (słownie: pięćset złotych) składając ofertę na Część 4,
• 1 000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych) składając ofertę na Część 5,
• 600,00 PLN (słownie: sześćset złotych) składając ofertę na Część 6.
2. Szczegółowe wymagania dotyczące wnoszenia wadium zawiera rozdział IX SIWZ.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587701
E-mail: uzp@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587700

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia
oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp
przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak dla postępowań powyżej kwot
określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl/kio
mailto:uzp@uzp.gov.pl
mailto:odwolania@uzp.gov.pl


Dz.U./S S27
07/02/2019
60111-2019-PL

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 15 / 15

07/02/2019 S27
https://ted.europa.eu/
TED

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

15 / 15

Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
04/02/2019

http://www.uzp.gov.pl/kio

