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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:537840-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Łódź: Monitoring środowiska naturalnego inny niż dotyczący branży budowlanej
2019/S 219-537840

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Oficjalna nazwa: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi
Adres pocztowy: ul. Traugutta 25
Miejscowość: Łódź
Kod NUTS: PL71
Kod pocztowy: 90-113
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Michał Kulawiecki
E-mail: zampub.lodz@rdos.gov.pl 
Tel.:  +48 426650378
Faks:  +48 426650371
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:
Opracowanie projektów planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000
Numer referencyjny: WPN.261.24.2019.KGr

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
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Usługi

II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie projektu planu zadań ochronnych (zwanym dalej: „projektem
Planu”) dla 10 obszarów Natura 2000 położonych na obszarze województwa łódzkiego, w ramach projektu
nr POIS.02.04.00-00-0193/16 pn.: „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000”, z
podziałem na następujące części:
— część 1 – Buczyna Gałkowska PLH100016,
— część 2 – Buczyna Janinowska PLH100017,
— część 3 – Dąbrowy Świetliste koło Redzenia PLH100019,
— część 4 – Lasy Gorzkowickie PLH100020,
— część 5 – Las Dębowiec PLH100023,
— część 6 – Lasy Smardzewickie PLH100024,
— część 7 – Dąbrowy w Marianku PLH100027,
— część 8 – Torfowiska Żytno – Ewina PLH100030,
— część 9 – Szczypiorniak i Kowaliki PLH100033,
— część 10 – Święte Ługi PLH100036.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 346 971.73 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:
Buczyna Gałkowska PLH100016
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 Buczyna Gałkowska PLH100016 – teren województwa łódzkiego

II.2.4) Opis zamówienia:
1.1. Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie projektu planu zadań ochronnych (zwanym dalej: „projektem
Planu”) dla obszaru Natura 2000 położonego na obszarze województwa łódzkiego, w ramach projektu nr
POIS.02.04.00-00-0193/16 pn.: „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000”.
1.2. Celem ochrony obszaru Natura 2000 jest trwałe utrzymanie lub osiągnięcie „właściwego stanu ochrony”
przedmiotów jego ochrony. Natomiast za przedmioty ochrony obszaru, należy w pierwszej kolejności, przyjąć
niżej wymienione siedliska przyrodnicze oraz gatunki wraz z ich siedliskami. Ponadto, Wykonawca przy
ustalaniu przedmiotów ochrony objętych projektem Planu, obowiązany jest postępować zgodnie z treścią pkt.
3.2.1., Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia.
Przedmioty ochrony obszarów Natura 2000:
Kod Nazwa
9110 Kwaśne buczyny (Luzulo-Fagetum)
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Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zał. nr 1 do SIWZ.

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: 10 842.87 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/05/2021
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 pn.: „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000”
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja
do zmian klimatu, działanie 2.4: Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna.

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Buczyna Janinowska PLH100017
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 Buczyna Janinowska PLH100017 – teren województwa łódzkiego

II.2.4) Opis zamówienia:
1.1. Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie projektu planu zadań ochronnych (zwanym dalej: „projektem
Planu”) dla obszaru Natura 2000 położonego na obszarze województwa łódzkiego, w ramach projektu nr
POIS.02.04.00-00-0193/16 pn.: „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000”.
1.2. Celem ochrony obszaru Natura 2000 jest trwałe utrzymanie lub osiągnięcie „właściwego stanu ochrony”
przedmiotów jego ochrony. Natomiast za przedmioty ochrony obszaru, należy w pierwszej kolejności, przyjąć
niżej wymienione siedliska przyrodnicze oraz gatunki wraz z ich siedliskami. Ponadto, Wykonawca przy
ustalaniu przedmiotów ochrony objętych projektem Planu, obowiązany jest postępować zgodnie z treścią pkt.
3.2.1., Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia.
Przedmioty ochrony obszarów Natura 2000:
Kod Nazwa
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9110 Kwaśne buczyny (Luzulo-Fagetum)
9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zał. nr 1 do SIWZ.

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: 21 685.73 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/05/2021
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 pn.: „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000”
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja
do zmian klimatu, działanie 2.4: Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna.

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dąbrowy Świetliste koło Redzenia PLH100019
Część nr: 3

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 Dąbrowy Świetliste koło Redzenia PLH100019 – teren województwa łódzkiego

II.2.4) Opis zamówienia:
1.1. Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie projektu planu zadań ochronnych (zwanym dalej: „projektem
Planu”) dla obszaru Natura 2000 położonego na obszarze województwa łódzkiego, w ramach projektu nr
POIS.02.04.00-00-0193/16 pn.: „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000”.
1.2. Celem ochrony obszaru Natura 2000 jest trwałe utrzymanie lub osiągnięcie „właściwego stanu ochrony”
przedmiotów jego ochrony. Natomiast za przedmioty ochrony obszaru, należy w pierwszej kolejności, przyjąć
niżej wymienione siedliska przyrodnicze oraz gatunki wraz z ich siedliskami. Ponadto, Wykonawca przy
ustalaniu przedmiotów ochrony objętych projektem Planu, obowiązany jest postępować zgodnie z treścią pkt.
3.2.1., Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia.
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Przedmioty ochrony obszarów Natura 2000:
Kod Nazwa
9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)
91I0 Ciepłolubne dąbrowy (Quercetalia pubescenti-petraeae)
4068 Adenophora lilifolia Dzwonecznik wonny
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zał. nr 1 do SIWZ.

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: 32 528.60 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 07/06/2021
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 pn.: „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000”
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja
do zmian klimatu, działanie 2.4: Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna.

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Lasy Gorzkowickie PLH100020
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 Lasy Gorzkowickie PLH100020 – teren województwa łódzkiego

II.2.4) Opis zamówienia:
1.1. Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie projektu planu zadań ochronnych (zwanym dalej: „projektem
Planu”) dla obszaru Natura 2000 położonego na obszarze województwa łódzkiego, w ramach projektu nr
POIS.02.04.00-00-0193/16 pn.: „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000”.
1.2. Celem ochrony obszaru Natura 2000 jest trwałe utrzymanie lub osiągnięcie „właściwego stanu ochrony”
przedmiotów jego ochrony. Natomiast za przedmioty ochrony obszaru, należy w pierwszej kolejności, przyjąć
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niżej wymienione siedliska przyrodnicze oraz gatunki wraz z ich siedliskami. Ponadto, Wykonawca przy
ustalaniu przedmiotów ochrony objętych projektem Planu, obowiązany jest postępować zgodnie z treścią pkt.
3.2.1., Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia.
Przedmioty ochrony obszarów Natura 2000:
Kod Nazwa
9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)
91E0* Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion
glutinoso-incanae, olsy źródliskowe)
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zał. nr 1 do SIWZ.

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: 21 685.73 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 07/06/2021
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 pn.: „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000”
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja
do zmian klimatu, działanie 2.4: Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna.

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Las Dębowiec PLH100023
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 Las Dębowiec PLH100023 – teren województwa łódzkiego

II.2.4) Opis zamówienia:
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1.1. Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie projektu planu zadań ochronnych (zwanym dalej: „projektem
Planu”) dla obszaru Natura 2000 położonego na obszarze województwa łódzkiego, w ramach projektu nr
POIS.02.04.00-00-0193/16 pn.: „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000”.
1.2. Celem ochrony obszaru Natura 2000 jest trwałe utrzymanie lub osiągnięcie „właściwego stanu ochrony”
przedmiotów jego ochrony. Natomiast za przedmioty ochrony obszaru, należy w pierwszej kolejności, przyjąć
niżej wymienione siedliska przyrodnicze oraz gatunki wraz z ich siedliskami. Ponadto, Wykonawca przy
ustalaniu przedmiotów ochrony objętych projektem Planu, obowiązany jest postępować zgodnie z treścią pkt.
3.2.1., Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia.
Przedmioty ochrony obszarów Natura 2000:
Kod Nazwa
9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)
91E0* Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion
glutinoso-incanae, olsy źródliskowe)
91F0 Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum)
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zał. nr 1 do SIWZ.

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: 32 528.60 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 14/06/2021
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 pn.: „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000”
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja
do zmian klimatu, działanie 2.4: Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna.

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Lasy Smardzewickie PLH100024
Część nr: 6

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90711500

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
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Kod NUTS: PL71
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Obszar Natura 2000 Lasy Smardzewickie PLH100024 – teren województwa łódzkiego

II.2.4) Opis zamówienia:
1.1. Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie projektu planu zadań ochronnych (zwanym dalej: „projektem
Planu”) dla obszaru Natura 2000 położonego na obszarze województwa łódzkiego, w ramach projektu nr
POIS.02.04.00-00-0193/16 pn.: „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000”.
1.2. Celem ochrony obszaru Natura 2000 jest trwałe utrzymanie lub osiągnięcie „właściwego stanu ochrony”
przedmiotów jego ochrony. Natomiast za przedmioty ochrony obszaru, należy w pierwszej kolejności, przyjąć
niżej wymienione siedliska przyrodnicze oraz gatunki wraz z ich siedliskami. Ponadto, Wykonawca przy
ustalaniu przedmiotów ochrony objętych projektem Planu, obowiązany jest postępować zgodnie z treścią pkt.
3.2.1., Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia.
Przedmioty ochrony obszarów Natura 2000:
Kod Nazwa
9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)
91F0 Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum)
91P0 Wyżynny jodłowy bór mieszany (Abietetum polonicum)
1084 Osmoderma eremita pachnica dębowa
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zał. nr 1 do SIWZ.

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: 54 214.34 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 14/06/2021
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 pn.: „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000”
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja
do zmian klimatu, działanie 2.4: Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna.

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dąbrowy w Marianku PLH100027



Dz.U./S S219
13/11/2019
537840-2019-PL

Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 9 / 15

13/11/2019 S219
https://ted.europa.eu/
TED

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

9 / 15

Część nr: 7

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 Dąbrowy w Marianku PLH100027 – teren województwa łódzkiego

II.2.4) Opis zamówienia:
1.1. Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie projektu planu zadań ochronnych (zwanym dalej: „projektem
Planu”) dla obszaru Natura 2000 położonego na obszarze województwa łódzkiego, w ramach projektu nr
POIS.02.04.00-00-0193/16 pn.: „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000”.
1.2. Celem ochrony obszaru Natura 2000 jest trwałe utrzymanie lub osiągnięcie „właściwego stanu ochrony”
przedmiotów jego ochrony. Natomiast za przedmioty ochrony obszaru, należy w pierwszej kolejności, przyjąć
niżej wymienione siedliska przyrodnicze oraz gatunki wraz z ich siedliskami. Ponadto, Wykonawca przy
ustalaniu przedmiotów ochrony objętych projektem Planu, obowiązany jest postępować zgodnie z treścią pkt.
3.2.1., Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia.
Przedmioty ochrony obszarów Natura 2000:
Kod Nazwa
9190 Kwaśne dąbrowy (Quercion robori-petraeae)
91I0 Ciepłolubne dąbrowy (Quercetalia pubescenti petraeae)
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zał. nr 1 do SIWZ.

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: 21 685.73 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 21/06/2021
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 pn.: „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000”
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja
do zmian klimatu, działanie 2.4: Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna.

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis
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II.2.1) Nazwa:
Torfowiska Żytno – Ewina PLH100030
Część nr: 8

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 Torfowiska Żytno – Ewina PLH100030 – teren województwa łódzkiego

II.2.4) Opis zamówienia:
1.1. Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie projektu planu zadań ochronnych (zwanym dalej: „projektem
Planu”) dla obszaru Natura 2000 położonego na obszarze województwa łódzkiego, w ramach projektu nr
POIS.02.04.00-00-0193/16 pn.: „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000”.
1.2. Celem ochrony obszaru Natura 2000 jest trwałe utrzymanie lub osiągnięcie „właściwego stanu ochrony”
przedmiotów jego ochrony. Natomiast za przedmioty ochrony obszaru, należy w pierwszej kolejności, przyjąć
niżej wymienione siedliska przyrodnicze oraz gatunki wraz z ich siedliskami. Ponadto, Wykonawca przy
ustalaniu przedmiotów ochrony objętych projektem Planu, obowiązany jest postępować zgodnie z treścią pkt.
3.2.1., Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia.
Przedmioty ochrony obszarów Natura 2000:
Kod Nazwa
7120 Torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji
7140 Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)
91D0 Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi Pinetum, Pino mugo-
Sphagnetum, Sphagno girgensohnii- Piceetum) i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zał. nr 1 do SIWZ.

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: 32 528.60 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 21/06/2021
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 pn.: „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000”
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu
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Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja
do zmian klimatu, działanie 2.4: Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna.

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Szczypiorniak i Kowaliki PLH100033
Część nr: 9

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 Szczypiorniak i Kowaliki PLH100033 – teren województwa łódzkiego

II.2.4) Opis zamówienia:
1.1. Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie projektu planu zadań ochronnych (zwanym dalej: „projektem
Planu”) dla obszaru Natura 2000 położonego na obszarze województwa łódzkiego, w ramach projektu nr
POIS.02.04.00-00-0193/16 pn.: „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000”.
1.2. Celem ochrony obszaru Natura 2000 jest trwałe utrzymanie lub osiągnięcie „właściwego stanu ochrony”
przedmiotów jego ochrony. Natomiast za przedmioty ochrony obszaru, należy w pierwszej kolejności, przyjąć
niżej wymienione siedliska przyrodnicze oraz gatunki wraz z ich siedliskami. Ponadto, Wykonawca przy
ustalaniu przedmiotów ochrony objętych projektem Planu, obowiązany jest postępować zgodnie z treścią pkt.
3.2.1., Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia.
Przedmioty ochrony obszarów Natura 2000:
Kod Nazwa
1166 Triturus cristatus traszka grzebieniasta
1188 Bombina bombina kumak nizinny
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zał. nr 1 do SIWZ.

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: 21 685.73 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 28/06/2021
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:
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POIS.02.04.00-00-0193/16 pn.: „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000”
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja
do zmian klimatu, działanie 2.4: Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna.

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Święte Ługi PLH100036
Część nr: 10

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 Święte Ługi PLH100036 – teren województwa łódzkiego

II.2.4) Opis zamówienia:
1.1. Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie projektu planu zadań ochronnych (zwanym dalej: „projektem
Planu”) dla obszaru Natura 2000 położonego na obszarze województwa łódzkiego, w ramach projektu nr
POIS.02.04.00-00-0193/16 pn.: „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000”.
1.2. Celem ochrony obszaru Natura 2000 jest trwałe utrzymanie lub osiągnięcie „właściwego stanu ochrony”
przedmiotów jego ochrony. Natomiast za przedmioty ochrony obszaru, należy w pierwszej kolejności, przyjąć
niżej wymienione siedliska przyrodnicze oraz gatunki wraz z ich siedliskami. Ponadto, Wykonawca przy
ustalaniu przedmiotów ochrony objętych projektem Planu, obowiązany jest postępować zgodnie z treścią pkt.
3.2.1., Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia.
Przedmioty ochrony obszarów Natura 2000:
Kod Nazwa
7110 Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe)
7120 Torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji
91D0 Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi Pinetum, Pino mugo-
Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum) i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne
1042 Leucorrhinia pectoralis zalotka większa
1166 Triturus cristatus traszka grzebieniasta
1188 Bombina bombina kumak nizinny
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zał. nr 1 do SIWZ.

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: 97 585.80 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 28/06/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
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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 pn.: „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000”
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja
do zmian klimatu, działanie 2.4: Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna.

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

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: 17/12/2019
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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: 17/12/2019
Czas lokalny: 08:30
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
Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. 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 
2. 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 
3. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w ramach niniejszego postępowania
zawarte są w SIWZ w rozdziale XXII.
4. Informacje nt przetwarzania danych osobowych w RDOŚ w Łodzi można uzyskać pod adresem http://
lodz.rdos.gov.pl/polityka-prywatnosci-2
5. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości:
• 300,00 zł (słownie: trzysta złotych) składając ofertę na Część I,
• 600,00 zł (słownie: sześćset złotych) składając ofertę na Część II,
• 900,00 zł (słownie: dziewięćset złotych) składając ofertę na Część III,
• 600,00 zł (słownie: sześćset złotych) składając ofertę na Część IV,
• 900,00 zł (słownie: dziewięćset złotych) składając ofertę na Część V.
• 900,00 zł (słownie: dziewięćset złotych) składając ofertę na Część VI,
• 600,00 zł (słownie: sześćset złotych) składając ofertę na Część VII.
• 900,00 zł (słownie: dziewięćset złotych) składając ofertę na Część VIII,
• 600,00 zł (słownie: sześćset złotych) składając ofertę na Część IX.
• 900,00 zł (słownie: dziewięćset złotych) składając ofertę na Część X.
6. Szczegółowe wymagania dotyczące wnoszenia wadium zawiera rozdział IX SIWZ.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
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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 224587840
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587701
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
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587840
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
08/11/2019
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