
Dz.U./S S90
10/05/2019
216247-2019-PL

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1 / 13

10/05/2019 S90
https://ted.europa.eu/
TED

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

1 / 13

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:216247-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Łódź: Monitoring środowiska naturalnego inny niż dotyczący branży budowlanej
2019/S 090-216247

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: Maria Caban
Tel.:  +48 426650970
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:
Wykonanie ekspertyzy na potrzeby uzupełnienia stanu wiedzy dla przedmiotów ochrony w obszarach Natura
2000
Numer referencyjny: WPN.261.10.2019.ŁSi

II.1.2) Główny kod CPV
90711500

mailto:zampub.lodz@rdos.gov.pl
http://lodz.rdos.gov.pl/
http://www.lodz.rdos.gov.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal
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II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie ekspertyzy na potrzeby uzupełnienia stanu wiedzy dla
przedmiotów ochrony w obszarach Natura 2000: Pradolina Bzury-Neru PLH100006, Dolina Środkowej Pilicy
PLH100008, Dolina Rawki PLH100015, Ostoja Przedborska PLH260004, Dolina Czarnej PLH260015 z
podziałem na następujące 5 części:
— Część I - Pradolina Bzury-Neru PLH100006,
— Część II - Dolina Środkowej Pilicy PLH100008,
— Część III - Dolina Rawki PLH100015,
— Część IV - Ostoja Przedborska PLH260004,
— Część V - Dolina Czarnej PLH260015.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 409 097.05 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:
Pradolina Bzury-Neru PLH100006
Część nr: I

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90711500
90721700

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL71
Kod NUTS: PL41
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Obszar Natura 2000 Pradolina Bzury-Neru PLH100006 - teren województwa łódzkiego i wielkopolskiego

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zał. nr 1 do SIWZ.
2. Wykonanie ekspertyzy na potrzeby uzupełnienia stanu wiedzy dla przedmiotów ochrony w obszarze Natura
2000 wynika z planu zadań ochronnych dla tego obszaru Natura 2000.
3. Wykonawca w terminie 21 dni od daty podpisania umowy, opracuje i przedstawi Zamawiającemu
harmonogram prac terenowych. Inwentaryzacja winna zostać tak zaplanowana żeby była możliwość
powtórzenia badań w następnym sezonie, jeżeli w pierwszym możliwym do przeprowadzenia badań nie
potwierdzono przedmiotu ochrony, lub wyniki badań mogłyby być niewiarygodne np. z powodu zaistniałych
okoliczności atmosferycznych.
4. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania zgód i zezwoleń, w tym dotyczących odstępstw od zakazów
obowiązujących w stosunku do gatunków objętych ochroną gatunkową - wymaganych do prowadzenia badań
terenowych.
5. W ramach realizacji zadania przewidziano spotkania z interesariuszami.
6. Przedmiot zamówienia obejmuje:
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1) opracowanie tekstowe zawierające:
a) rozmieszczenie siedlisk przyrodniczych i gatunków w obszarze Natura 2000;
b) ocenę stanu ochrony siedlisk przyrodniczych i gatunków w obszarze 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.). Wyniki oceny stanu ochrony
należy przedstawić w formie formularza obserwacji terenowych na stanowisku opisanych w przewodnikach
metodycznych opracowanych dla potrzeb Państwowego Monitoringu Środowiska.
c) identyfikację zagrożeń przedmiotów ochrony w obszarze Natura 2000;
d) weryfikację celów działań ochronnych i działań ochronnych wynikających z planu zadań ochronnych oraz
propozycję dodatkowych działań ochronnych (konkretnych czynności do wykonania, ze wskazaniem zakresu
prac (w tym monitoringu), 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
e) ocenę znaczenia przedmiotów ochrony dla obszaru Natura 2000 oraz ocenę obszaru Natura 2000 pod kątem
pełnienia przez niego funkcji dla danego przedmiotu ochrony;
f) ocenę ogólną przedmiotu ochrony w obszarze Natura 2000, z merytorycznym uzasadnieniem przyznania
danej oceny;
g) opinię ekspercką w przypadku niepotwierdzenia występowania przedmiotu ochrony;
h) w przypadku, gdy występowanie danego przedmiotu ochrony nie zostanie potwierdzone podczas badań
terenowych, Wykonawca przeanalizuje możliwość odtworzenia siedliska przyrodniczego lub siedliska gatunku
oraz zaproponuje działania ochronne mające na celu odtworzenie siedliska przyrodniczego lub siedliska
gatunku;
i) weryfikację SDF propozycji aktualizacji oceny znaczenia przedmiotów ochrony (poprzez nadanie wartości
A, B, C, D – zgodnych z instrukcją wypełniania SDF) Wykonawca zaproponuje zmianę SDF z merytorycznym
uzasadnieniem,
2) opracowanie w wersji elektronicznej zawierające:
a) elektroniczną wersję opracowania tekstowego,
b) przedstawienie na mapach w skali 1:10 000 lub większej siedlisk przyrodniczych i gatunków wraz z
transektami i zdjęciami fitosocjologicznymi,
c) karty obserwacji terenowych wraz ze zdjęciami fitosocjologicznymi,
d) co najmniej po 1 fotografii siedlisk przyrodniczych i gatunków. W przypadku gatunków dopuszcza się
fotografie ich siedlisk,
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.

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: 62 329.18 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 23/10/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
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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.02.04.00-00-0191/16 pn. Inwentaryzacja cennych siedlisk przyrodniczych kraju, gatunków występujących
w ich obrębie oraz stworzenie Banku Danych o Zasobach Przyrodniczych

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

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

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90711500
90721700

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

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zał. nr 1 do SIWZ.
2. Wykonanie ekspertyzy na potrzeby uzupełnienia stanu wiedzy dla przedmiotów ochrony w obszarze Natura
2000 wynika z planu zadań ochronnych dla tego obszaru Natura 2000.
3. Wykonawca w terminie 21 dni od daty podpisania umowy, opracuje i przedstawi Zamawiającemu
harmonogram prac terenowych. Inwentaryzacja winna zostać tak zaplanowana żeby była możliwość
powtórzenia badań w następnym sezonie, jeżeli w pierwszym możliwym do przeprowadzenia badań nie
potwierdzono przedmiotu ochrony, lub wyniki badań mogłyby być niewiarygodne np. z powodu zaistniałych
okoliczności atmosferycznych.
4. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania zgód i zezwoleń, w tym dotyczących odstępstw od zakazów
obowiązujących w stosunku do gatunków objętych ochroną gatunkową - wymaganych do prowadzenia badań
terenowych.
5. W ramach realizacji zadania przewidziano spotkania z interesariuszami.
6. Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) opracowanie tekstowe zawierające:
a) rozmieszczenie siedlisk przyrodniczych i gatunków w obszarze Natura 2000;
b) ocenę stanu ochrony siedlisk przyrodniczych i gatunków w obszarze 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.). Wyniki oceny stanu ochrony
należy przedstawić w formie formularza obserwacji terenowych na stanowisku opisanych w przewodnikach
metodycznych opracowanych dla potrzeb Państwowego Monitoringu Środowiska.
c) identyfikację zagrożeń przedmiotów ochrony w obszarze Natura 2000;
d) weryfikację celów działań ochronnych i działań ochronnych wynikających z planu zadań ochronnych oraz
propozycję dodatkowych działań ochronnych (konkretnych czynności do wykonania, ze wskazaniem zakresu
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prac (w tym monitoringu), 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
e) ocenę znaczenia przedmiotów ochrony dla obszaru Natura 2000 oraz ocenę obszaru Natura 2000 pod kątem
pełnienia przez niego funkcji dla danego przedmiotu ochrony;
f) ocenę ogólną przedmiotu ochrony w obszarze Natura 2000, z merytorycznym uzasadnieniem przyznania
danej oceny;
g) opinię ekspercką w przypadku niepotwierdzenia występowania przedmiotu ochrony;
h) w przypadku, gdy występowanie danego przedmiotu ochrony nie zostanie potwierdzone podczas badań
terenowych, Wykonawca przeanalizuje możliwość odtworzenia siedliska przyrodniczego lub siedliska gatunku
oraz zaproponuje działania ochronne mające na celu odtworzenie siedliska przyrodniczego lub siedliska
gatunku;
i) weryfikację SDF propozycji aktualizacji oceny znaczenia przedmiotów ochrony (poprzez nadanie wartości
A, B, C, D – zgodnych z instrukcją wypełniania SDF) Wykonawca zaproponuje zmianę SDF z merytorycznym
uzasadnieniem,
2) opracowanie w wersji elektronicznej zawierające:
a) elektroniczną wersję opracowania tekstowego,
b) przedstawienie na mapach w skali 1:10 000 lub większej siedlisk przyrodniczych i gatunków wraz z
transektami i zdjęciami fitosocjologicznymi,
c) karty obserwacji terenowych wraz ze zdjęciami fitosocjologicznymi,
d) co najmniej po 1 fotografii siedlisk przyrodniczych i gatunków. W przypadku gatunków dopuszcza się
fotografie ich siedlisk,
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.

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: 98 935.20 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 09/10/2020
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: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
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
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II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dolina Rawki PLH100015
Część nr: III

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90711500
90721700

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL71
Kod NUTS: PL92
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Obszar Natura 2000 Dolina Rawki PLH100015 - teren województwa łódzkiego i mazowieckiego

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zał. nr 1 do SIWZ.
2. Wykonanie ekspertyzy na potrzeby uzupełnienia stanu wiedzy dla przedmiotów ochrony w obszarze Natura
2000 wynika z planu zadań ochronnych dla tego obszaru Natura 2000.
3. Wykonawca w terminie 21 dni od daty podpisania umowy, opracuje i przedstawi Zamawiającemu
harmonogram prac terenowych. Inwentaryzacja winna zostać tak zaplanowana żeby była możliwość
powtórzenia badań w następnym sezonie, jeżeli w pierwszym możliwym do przeprowadzenia badań nie
potwierdzono przedmiotu ochrony, lub wyniki badań mogłyby być niewiarygodne np. z powodu zaistniałych
okoliczności atmosferycznych.
4. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania zgód i zezwoleń, w tym dotyczących odstępstw od zakazów
obowiązujących w rezerwacie przyrody oraz od zakazów w stosunku do gatunków objętych ochroną gatunkową
- wymaganych do prowadzenia badań terenowych.
5. W ramach realizacji zadania przewidziano spotkania z interesariuszami.
6. Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) opracowanie tekstowe zawierające:
a) rozmieszczenie siedlisk przyrodniczych i gatunków w obszarze Natura 2000;
b) ocenę stanu ochrony siedlisk przyrodniczych i gatunków w obszarze 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.). Wyniki oceny stanu ochrony
należy przedstawić w formie formularza obserwacji terenowych na stanowisku opisanych w przewodnikach
metodycznych opracowanych dla potrzeb Państwowego Monitoringu Środowiska.
c) identyfikację zagrożeń przedmiotów ochrony w obszarze Natura 2000;
d) weryfikację celów działań ochronnych i działań ochronnych wynikających z planu zadań ochronnych oraz
propozycję dodatkowych działań ochronnych (konkretnych czynności do wykonania, ze wskazaniem zakresu
prac (w tym monitoringu), 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
e) ocenę znaczenia przedmiotów ochrony dla obszaru Natura 2000 oraz ocenę obszaru Natura 2000 pod kątem
pełnienia przez niego funkcji dla danego przedmiotu ochrony;
f) ocenę ogólną przedmiotu ochrony w obszarze Natura 2000, z merytorycznym uzasadnieniem przyznania
danej oceny;
g) opinię ekspercką w przypadku niepotwierdzenia występowania przedmiotu ochrony;
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h) w przypadku, gdy występowanie danego przedmiotu ochrony nie zostanie potwierdzone podczas badań
terenowych, Wykonawca przeanalizuje możliwość odtworzenia siedliska przyrodniczego lub siedliska gatunku
oraz zaproponuje działania ochronne mające na celu odtworzenie siedliska przyrodniczego lub siedliska
gatunku;
i) weryfikację SDF propozycji aktualizacji oceny znaczenia przedmiotów ochrony (poprzez nadanie wartości
A, B, C, D – zgodnych z instrukcją wypełniania SDF) Wykonawca zaproponuje zmianę SDF z merytorycznym
uzasadnieniem,
2) opracowanie w wersji elektronicznej zawierające:
a) elektroniczną wersję opracowania tekstowego,
b) przedstawienie na mapach w skali 1:10 000 lub większej siedlisk przyrodniczych i gatunków wraz z
transektami i zdjęciami fitosocjologicznymi,
c) karty obserwacji terenowych wraz ze zdjęciami fitosocjologicznymi,
d) co najmniej po 1 fotografii siedlisk przyrodniczych i gatunków. W przypadku gatunków dopuszcza się
fotografie ich siedlisk,
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.

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: 94 977.79 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/11/2020
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: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Ostoja Przedborska PLH260004
Część nr: IV

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90711500
90721700
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II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL71
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Obszar Natura 2000 Ostoja Przedborska PLH260004 - teren województwa łódzkiego

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zał. nr 1 do SIWZ.
2. Wykonanie ekspertyzy na potrzeby uzupełnienia stanu wiedzy dla przedmiotów ochrony w obszarze Natura
2000 wynika z planu zadań ochronnych dla tego obszaru Natura 2000.
3. Wykonawca w terminie 21 dni od daty podpisania umowy, opracuje i przedstawi Zamawiającemu
harmonogram prac terenowych. Inwentaryzacja winna zostać tak zaplanowana żeby była możliwość
powtórzenia badań w następnym sezonie, jeżeli w pierwszym możliwym do przeprowadzenia badań nie
potwierdzono przedmiotu ochrony, lub wyniki badań mogłyby być niewiarygodne np. z powodu zaistniałych
okoliczności atmosferycznych.
4. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania zgód i zezwoleń, w tym dotyczących odstępstw od zakazów
obowiązujących w stosunku do gatunków objętych ochroną gatunkową - wymaganych do prowadzenia badań
terenowych.
5. W ramach realizacji zadania przewidziano spotkania z interesariuszami.
6. Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) opracowanie tekstowe zawierające:
a) rozmieszczenie siedlisk przyrodniczych i gatunków w obszarze Natura 2000;
b) ocenę stanu ochrony siedlisk przyrodniczych i gatunków w obszarze 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.). Wyniki oceny stanu ochrony
należy przedstawić w formie formularza obserwacji terenowych na stanowisku opisanych w przewodnikach
metodycznych opracowanych dla potrzeb Państwowego Monitoringu Środowiska.
c) identyfikację zagrożeń przedmiotów ochrony w obszarze Natura 2000;
d) weryfikację celów działań ochronnych i działań ochronnych wynikających z planu zadań ochronnych oraz
propozycję dodatkowych działań ochronnych (konkretnych czynności do wykonania, ze wskazaniem zakresu
prac (w tym monitoringu), 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
e) ocenę znaczenia przedmiotów ochrony dla obszaru Natura 2000 oraz ocenę obszaru Natura 2000 pod kątem
pełnienia przez niego funkcji dla danego przedmiotu ochrony;
f) ocenę ogólną przedmiotu ochrony w obszarze Natura 2000, z merytorycznym uzasadnieniem przyznania
danej oceny;
g) opinię ekspercką w przypadku niepotwierdzenia występowania przedmiotu ochrony;
h) w przypadku, gdy występowanie danego przedmiotu ochrony nie zostanie potwierdzone podczas badań
terenowych, Wykonawca przeanalizuje możliwość odtworzenia siedliska przyrodniczego lub siedliska gatunku
oraz zaproponuje działania ochronne mające na celu odtworzenie siedliska przyrodniczego lub siedliska
gatunku;
i) weryfikację SDF propozycji aktualizacji oceny znaczenia przedmiotów ochrony (poprzez nadanie wartości
A, B, C, D – zgodnych z instrukcją wypełniania SDF) Wykonawca zaproponuje zmianę SDF z merytorycznym
uzasadnieniem,
2) opracowanie w wersji elektronicznej zawierające:
a) elektroniczną wersję opracowania tekstowego,
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b) przedstawienie na mapach w skali 1:10 000 lub większej siedlisk przyrodniczych i gatunków wraz z
transektami i zdjęciami fitosocjologicznymi,
c) karty obserwacji terenowych wraz ze zdjęciami fitosocjologicznymi,
d) co najmniej po 1 fotografii siedlisk przyrodniczych i gatunków. W przypadku gatunków dopuszcza się
fotografie ich siedlisk,
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.

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: 59 361.12 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: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dolina Czarnej PLH 260015
Część nr: V

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90711500
90721700

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL71
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Obszar Natura 2000 Dolina Czarnej PLH 260015 - teren województwa łódzkiego

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zał. nr 1 do SIWZ.
2. Wykonanie ekspertyzy na potrzeby uzupełnienia stanu wiedzy dla przedmiotów ochrony w obszarze Natura
2000 wynika z planu zadań ochronnych dla tego obszaru Natura 2000.
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3. Wykonawca w terminie 21 dni od daty podpisania umowy, opracuje i przedstawi Zamawiającemu
harmonogram prac terenowych. Inwentaryzacja winna zostać tak zaplanowana żeby była możliwość
powtórzenia badań w następnym sezonie, jeżeli w pierwszym możliwym do przeprowadzenia badań nie
potwierdzono przedmiotu ochrony, lub wyniki badań mogłyby być niewiarygodne np. z powodu zaistniałych
okoliczności atmosferycznych.
4. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania zgód i zezwoleń, w tym dotyczących odstępstw od zakazów
obowiązujących w stosunku do gatunków objętych ochroną gatunkową - wymaganych do prowadzenia badań
terenowych.
5. W ramach realizacji zadania przewidziano spotkania z interesariuszami.
6. Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) opracowanie tekstowe zawierające:
a) rozmieszczenie siedlisk przyrodniczych i gatunków w obszarze Natura 2000;
b) ocenę stanu ochrony siedlisk przyrodniczych i gatunków w obszarze 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.). Wyniki oceny stanu ochrony
należy przedstawić w formie formularza obserwacji terenowych na stanowisku opisanych w przewodnikach
metodycznych opracowanych dla potrzeb Państwowego Monitoringu Środowiska.
c) identyfikację zagrożeń przedmiotów ochrony w obszarze Natura 2000;
d) weryfikację celów działań ochronnych i działań ochronnych wynikających z planu zadań ochronnych oraz
propozycję dodatkowych działań ochronnych (konkretnych czynności do wykonania, ze wskazaniem zakresu
prac (w tym monitoringu), 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
e) ocenę znaczenia przedmiotów ochrony dla obszaru Natura 2000 oraz ocenę obszaru Natura 2000 pod kątem
pełnienia przez niego funkcji dla danego przedmiotu ochrony;
f) ocenę ogólną przedmiotu ochrony w obszarze Natura 2000, z merytorycznym uzasadnieniem przyznania
danej oceny;
g) opinię ekspercką w przypadku niepotwierdzenia występowania przedmiotu ochrony;
h) w przypadku, gdy występowanie danego przedmiotu ochrony nie zostanie potwierdzone podczas badań
terenowych, Wykonawca przeanalizuje możliwość odtworzenia siedliska przyrodniczego lub siedliska gatunku
oraz zaproponuje działania ochronne mające na celu odtworzenie siedliska przyrodniczego lub siedliska
gatunku;
i) weryfikację SDF propozycji aktualizacji oceny znaczenia przedmiotów ochrony (poprzez nadanie wartości
A, B, C, D – zgodnych z instrukcją wypełniania SDF) Wykonawca zaproponuje zmianę SDF z merytorycznym
uzasadnieniem,
2) opracowanie w wersji elektronicznej zawierające:
a) elektroniczną wersję opracowania tekstowego,
b) przedstawienie na mapach w skali 1:10 000 lub większej siedlisk przyrodniczych i gatunków wraz z
transektami i zdjęciami fitosocjologicznymi,
c) karty obserwacji terenowych wraz ze zdjęciami fitosocjologicznymi,
d) co najmniej po 1 fotografii siedlisk przyrodniczych i gatunków. W przypadku gatunków dopuszcza się
fotografie ich siedlisk,
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.
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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: 93 493.76 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 10/11/2020
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: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
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

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
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

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
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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: 12/06/2019
Czas lokalny: 08:00

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: 12/06/2019
Czas lokalny: 09:00
Miejsce:
90-113 Łódź, ul. Traugutta 25
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

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości:
• 600,00 PLN (słownie: sześćset złotych) składając ofertę na Część I,
• 1 000,00 PLN (słownie: tysiąc złotych) składając ofertę na Część II,
• 900,00 PLN (słownie: dziewięćset złotych) składając ofertę na Część III,
• 600,00 PLN (słownie: sześćset złotych) składając ofertę na Część IV,
• 900,00 PLN (słownie: dziewięćset złotych) składając ofertę na Część V.
2. Szczegółowe wymagania dotyczące wnoszenia wadium zawiera rozdział IX SIWZ.
3. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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 z 4.5.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuje się, że:
— administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi z
siedzibą w Łodzi przy ul. Traugutta 25, 90-113 Łódź, e-mail: sekretariat.lodz@rdos.gov.pl 
— W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem
Ochrony Danych, za pośrednictwem adresu e-mail: inspektor.ochrony.danych.lodz@rdos.gov.pl 

mailto:sekretariat.lodz@rdos.gov.pl
mailto:inspektor.ochrony.danych.lodz@rdos.gov.pl
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4. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w ramach niniejszego postępowania
zawarte są w SIWZ w rozdziale XXII.
5. Informacje nt przetwarzania danych osobowych w RDOŚ w Łodzi można uzyskać pod adresem http://
lodz.rdos.gov.pl/polityka-prywatnosci-2

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

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

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
07/05/2019
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