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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:151298-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Łódź: Monitoring środowiska naturalnego inny niż dotyczący branży budowlanej
2018/S 068-151298

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

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) Wspólne zamówienie

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.261.8.2017.MKu

II.1.2) Główny kod CPV
90711500

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie projektów planów zadań ochronnych dla obszarów Natura
2000 w podziale na 6 części: Niebieskie Źródła PLH100005, Słone Łąki w Pełczyskach PLH100029, Polany
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Puszczy Bolimowskiej PLH100028, Silne Błota PLH100032, Wola Cyrusowa PLH100034, Lipickie Mokradła
PLH100025.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ.

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

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 117 841.00 PLN

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Niebieskie Źródła
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:
Niebieskie Źródła
woj. łódzkie, pow. tomaszowski, gmina Tomaszów Mazowiecki.

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie projektu planu zadań ochronnych (zwanym dalej: „projektem
Planu”).
2. Podstawa sporządzenia projektu Planu
2.1. Projekt Planu należy sporządzić na podstawie:
2.1.1 art. 28 ustawy z dnia 16.4.2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2016 r. poz. 2134, ze zm.);
2.1.2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 17.2.2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu zadań
ochronnych dla obszaru Natura 2000 (Dz.U. z 2010 r. Nr 34, poz. 186 i z 2012 r., poz. 506);
2.1.3 art. 39 ustawy z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz.
1405, ze zm.).
W przypadku zmiany ww. aktów prawnych, Wykonawca obowiązany jest w trakcie sporządzania projektu Planu
do ich bieżącego uwzględniania.
2.2. Ponadto, przy sporządzaniu projektu Planu, Wykonawca obowiązany jest korzystać i opierać się na:
2.2.1. aktualnym Standardowym Formularzu Danych obszaru, dostępnym na portalu internetowym GDOŚ pod
adresem: http://natura2000.gdos.gov.pl/datafiles;
2.2.2. szablonie zarządzenia ws. projektu Planu – stanowiącym Załącznik nr 10 do SIWZ;
2.2.3. szablonie projektu dokumentacji Planu – dostępnym na portalu internetowym GDOŚ pod adresem: http://
natura2000.gdos.gov.pl/uploads/download/1386;
2.2.4. wynikach przeprowadzonych badań i inwentaryzacji oraz materiałów zgromadzonych podczas pracy nad
projektem Planu;
2.2.5. zgromadzonych danych i informacji uzyskanych w trakcie prac nad projektem Planu w ramach
utworzonego Zespołu Lokalnej Współpracy (ZLW);
2.2.6. wytycznych GDOŚ z dnia 12.12.2012 r. dotyczących opracowania planu zadań ochronnych dla
obszaru Natura 2000, dostępnych na portalu internetowym GDOŚ pod adresem: http://www.gdos.gov.pl/files/
artykuly/5073/Wytyczne_GDOS_do_opracowania_planu_zadan_ochronnych_dla_obszaru_Natura_2000.pdf;

http://natura2000.gdos.gov.pl/datafiles
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2.2.7. podręcznikach metodycznych siedlisk i gatunków opracowanych w ramach monitoringu przyrodniczego
Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ), dostępnych na stronie internetowej Głównego Inspektoratu
Ochrony Środowiska www.gios.gov.pl oraz wskaźników oceny stanu ochrony siedlisk i gatunków dostępnych
także na ww. stronie internetowej;
2.2.8. Instrukcji wypełniania Standardowego Formularza Danych obszaru Natura 2000. GDOŚ. Wersja 2012.1,
dostępnej na portalu internetowym GDOŚ pod adresem: http://natura2000.gdos.gov.pl/strona/nowy-element-3;
2.2.9. wytycznych zawartych w opracowaniu: Łochyński M., Guzik M. 2009. Standard danych GIS w ochronie
przyrody. Poznań – Zakopane – Kraków;
2.2.10. Podręczniku do obsługi Platformy Informacyjno-Komunikacyjnej, zawierającym adaptację SDGIS na
potrzeby projektu nr POIS.05.03.00-00-186/09, w zakresie danych przestrzennych;
2.2.11. rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15.10.2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień
przestrzennych (Dz.U. z 2012 r., poz. 1247) - układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992.
W przypadku zmiany aktów prawnych oraz innych dokumentów i wytycznych, o których mowa w pkt 2 w trakcie
realizacji umowy Wykonawca uwzględni te zmiany w wersji ostatecznej projektu Planu.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania zamówienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: POIS.02.04.00-00-0193/16

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Słone Łąki w Pełczyskach
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:
Słone Łąki w Pełczyskach
woj. łódzkie, pow. zgierski, gmina Ozorków.

II.2.4) Opis zamówienia:
1.1. Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie projektu planu zadań ochronnych (zwanym dalej: „projektem
Planu”).
2. Podstawa sporządzenia projektu Planu
2.1. Projekt Planu należy sporządzić na podstawie:
2.1.1 art. 28 ustawy z dnia 16.4.2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2016 r. poz. 2134, ze zm.);
2.1.2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 17.2.2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu zadań
ochronnych dla obszaru Natura 2000 (Dz.U. z 2010 r. Nr 34, poz. 186 i z 2012 r., poz. 506);

www.gios.gov.pl
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2.1.3 art. 39 ustawy z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz.
1405, ze zm.).
W przypadku zmiany ww. aktów prawnych, Wykonawca obowiązany jest w trakcie sporządzania projektu Planu
do ich bieżącego uwzględniania.
2.2. Ponadto, przy sporządzaniu projektu Planu, Wykonawca obowiązany jest korzystać i opierać się na:
2.2.1. aktualnym Standardowym Formularzu Danych obszaru, dostępnym na portalu internetowym GDOŚ pod
adresem: http://natura2000.gdos.gov.pl/datafiles;
2.2.2. szablonie zarządzenia ws. projektu Planu – stanowiącym Załącznik nr 10 do SIWZ;
2.2.3. szablonie projektu dokumentacji Planu – dostępnym na portalu internetowym GDOŚ pod adresem: http://
natura2000.gdos.gov.pl/uploads/download/1386;
2.2.4. wynikach przeprowadzonych badań i inwentaryzacji oraz materiałów zgromadzonych podczas pracy nad
projektem Planu;
2.2.5. zgromadzonych danych i informacji uzyskanych w trakcie prac nad projektem Planu w ramach
utworzonego Zespołu Lokalnej Współpracy (ZLW);
2.2.6. wytycznych GDOŚ z dnia 12.12.2012 r. dotyczących opracowania planu zadań ochronnych dla
obszaru Natura 2000, dostępnych na portalu internetowym GDOŚ pod adresem: http://www.gdos.gov.pl/files/
artykuly/5073/Wytyczne_GDOS_do_opracowania_planu_zadan_ochronnych_dla_obszaru_Natura_2000.pdf;
2.2.7. podręcznikach metodycznych siedlisk i gatunków opracowanych w ramach monitoringu przyrodniczego
Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ), dostępnych na stronie internetowej Głównego Inspektoratu
Ochrony Środowiska www.gios.gov.pl oraz wskaźników oceny stanu ochrony siedlisk i gatunków dostępnych
także na ww. stronie internetowej;
2.2.8. Instrukcji wypełniania Standardowego Formularza Danych obszaru Natura 2000. GDOŚ. Wersja 2012.1,
dostępnej na portalu internetowym GDOŚ pod adresem: http://natura2000.gdos.gov.pl/strona/nowy-element-3;
2.2.9. wytycznych zawartych w opracowaniu: Łochyński M., Guzik M. 2009. Standard danych GIS w ochronie
przyrody. Poznań – Zakopane – Kraków;
2.2.10. Podręczniku do obsługi Platformy Informacyjno-Komunikacyjnej, zawierającym adaptację SDGIS na
potrzeby projektu nr POIS.05.03.00-00-186/09, w zakresie danych przestrzennych;
2.2.11. rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15.10.2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień
przestrzennych (Dz.U. z 2012 r., poz. 1247) - układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992.
W przypadku zmiany aktów prawnych oraz innych dokumentów i wytycznych, o których mowa w pkt 2 w trakcie
realizacji umowy Wykonawca uwzględni te zmiany w wersji ostatecznej projektu Planu.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania zamówienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: POIS.02.04.00-00-0193/16

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

http://natura2000.gdos.gov.pl/datafiles
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http://www.gdos.gov.pl/files/artykuly/5073/Wytyczne_GDOS_do_opracowania_planu_zadan_ochronnych_dla_obszaru_Natura_2000.pdf
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Polany Puszczy Bolimowskiej
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:
Polany Puszczy Bolimowskiej
woj. łódzkie, pow. skierniewicki, gmina Skierniewice, gmina Bolimów; pow. łowicki, gmina Nieborów.

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie projektu planu zadań ochronnych (zwanym dalej: „projektem
Planu”).
2. Podstawa sporządzenia projektu Planu
2.1. Projekt Planu należy sporządzić na podstawie:
2.1.1 art. 28 ustawy z dnia 16.4.2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2016 r. poz. 2134, ze zm.);
2.1.2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 17.2.2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu zadań
ochronnych dla obszaru Natura 2000 (Dz.U. z 2010 r. Nr 34, poz. 186 i z 2012 r., poz. 506);
2.1.3 art. 39 ustawy z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz.
1405, ze zm.).
W przypadku zmiany ww. aktów prawnych, Wykonawca obowiązany jest w trakcie sporządzania projektu Planu
do ich bieżącego uwzględniania.
2.2. Ponadto, przy sporządzaniu projektu Planu, Wykonawca obowiązany jest korzystać i opierać się na:
2.2.1. aktualnym Standardowym Formularzu Danych obszaru, dostępnym na portalu internetowym GDOŚ pod
adresem: http://natura2000.gdos.gov.pl/datafiles;
2.2.2. szablonie zarządzenia ws. projektu Planu – stanowiącym Załącznik nr 10 do SIWZ;
2.2.3. szablonie projektu dokumentacji Planu – dostępnym na portalu internetowym GDOŚ pod adresem: http://
natura2000.gdos.gov.pl/uploads/download/1386;
2.2.4. wynikach przeprowadzonych badań i inwentaryzacji oraz materiałów zgromadzonych podczas pracy nad
projektem Planu;
2.2.5. zgromadzonych danych i informacji uzyskanych w trakcie prac nad projektem Planu w ramach
utworzonego Zespołu Lokalnej Współpracy (ZLW);
2.2.6. wytycznych GDOŚ z dnia 12.12.2012 r. dotyczących opracowania planu zadań ochronnych dla
obszaru Natura 2000, dostępnych na portalu internetowym GDOŚ pod adresem: http://www.gdos.gov.pl/files/
artykuly/5073/Wytyczne_GDOS_do_opracowania_planu_zadan_ochronnych_dla_obszaru_Natura_2000.pdf;
2.2.7. podręcznikach metodycznych siedlisk i gatunków opracowanych w ramach monitoringu przyrodniczego
Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ), dostępnych na stronie internetowej Głównego Inspektoratu
Ochrony Środowiska www.gios.gov.pl oraz wskaźników oceny stanu ochrony siedlisk i gatunków dostępnych
także na ww. stronie internetowej;
2.2.8. Instrukcji wypełniania Standardowego Formularza Danych obszaru Natura 2000. GDOŚ. Wersja 2012.1,
dostępnej na portalu internetowym GDOŚ pod adresem: http://natura2000.gdos.gov.pl/strona/nowy-element-3;
2.2.9. wytycznych zawartych w opracowaniu: Łochyński M., Guzik M. 2009. Standard danych GIS w ochronie
przyrody. Poznań – Zakopane – Kraków;
2.2.10. Podręczniku do obsługi Platformy Informacyjno-Komunikacyjnej, zawierającym adaptację SDGIS na
potrzeby projektu nr POIS.05.03.00-00-186/09, w zakresie danych przestrzennych;

http://natura2000.gdos.gov.pl/datafiles
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http://www.gdos.gov.pl/files/artykuly/5073/Wytyczne_GDOS_do_opracowania_planu_zadan_ochronnych_dla_obszaru_Natura_2000.pdf
www.gios.gov.pl
http://natura2000.gdos.gov.pl/strona/nowy-element-3
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2.2.11. rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15.10.2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień
przestrzennych (Dz.U. z 2012 r., poz. 1247) - układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992.
W przypadku zmiany aktów prawnych oraz innych dokumentów i wytycznych, o których mowa w pkt 2 w trakcie
realizacji umowy Wykonawca uwzględni te zmiany w wersji ostatecznej projektu Planu.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania zamówienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: POIS.02.04.00-00-0193/16

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Silne Błota
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:
Silne Błota
woj. łódzkie, pow. łęczycki, gmina Piątek; pow. zgierski, gmina Zgierz.

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie projektu planu zadań ochronnych (zwanym dalej: „projektem
Planu”).
2. Podstawa sporządzenia projektu Planu
2.1. Projekt Planu należy sporządzić na podstawie:
2.1.1 art. 28 ustawy z dnia 16.4.2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2016 r. poz. 2134, ze zm.);
2.1.2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 17.2.2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu zadań
ochronnych dla obszaru Natura 2000 (Dz.U. z 2010 r. Nr 34, poz. 186 i z 2012 r., poz. 506);
2.1.3 art. 39 ustawy z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz.
1405, ze zm.).
W przypadku zmiany ww. aktów prawnych, Wykonawca obowiązany jest w trakcie sporządzania projektu Planu
do ich bieżącego uwzględniania.
2.2. Ponadto, przy sporządzaniu projektu Planu, Wykonawca obowiązany jest korzystać i opierać się na:
2.2.1. aktualnym Standardowym Formularzu Danych obszaru, dostępnym na portalu internetowym GDOŚ pod
adresem: http://natura2000.gdos.gov.pl/datafiles;
2.2.2. szablonie zarządzenia ws. projektu Planu – stanowiącym Załącznik nr 10 do SIWZ;
2.2.3. szablonie projektu dokumentacji Planu – dostępnym na portalu internetowym GDOŚ pod adresem: http://
natura2000.gdos.gov.pl/uploads/download/1386;

http://natura2000.gdos.gov.pl/datafiles
http://natura2000.gdos.gov.pl/uploads/download/1386
http://natura2000.gdos.gov.pl/uploads/download/1386
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2.2.4. wynikach przeprowadzonych badań i inwentaryzacji oraz materiałów zgromadzonych podczas pracy nad
projektem Planu;
2.2.5. zgromadzonych danych i informacji uzyskanych w trakcie prac nad projektem Planu w ramach
utworzonego Zespołu Lokalnej Współpracy (ZLW);
2.2.6. wytycznych GDOŚ z dnia 12.12.2012 r. dotyczących opracowania planu zadań ochronnych dla
obszaru Natura 2000, dostępnych na portalu internetowym GDOŚ pod adresem: http://www.gdos.gov.pl/files/
artykuly/5073/Wytyczne_GDOS_do_opracowania_planu_zadan_ochronnych_dla_obszaru_Natura_2000.pdf;
2.2.7. podręcznikach metodycznych siedlisk i gatunków opracowanych w ramach monitoringu przyrodniczego
Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ), dostępnych na stronie internetowej Głównego Inspektoratu
Ochrony Środowiska www.gios.gov.pl oraz wskaźników oceny stanu ochrony siedlisk i gatunków dostępnych
także na ww. stronie internetowej;
2.2.8. Instrukcji wypełniania Standardowego Formularza Danych obszaru Natura 2000. GDOŚ. Wersja 2012.1,
dostępnej na portalu internetowym GDOŚ pod adresem: http://natura2000.gdos.gov.pl/strona/nowy-element-3;
2.2.9. wytycznych zawartych w opracowaniu: Łochyński M., Guzik M. 2009. Standard danych GIS w ochronie
przyrody. Poznań – Zakopane – Kraków;
2.2.10. Podręczniku do obsługi Platformy Informacyjno-Komunikacyjnej, zawierającym adaptację SDGIS na
potrzeby projektu nr POIS.05.03.00-00-186/09, w zakresie danych przestrzennych;
2.2.11. rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15.10.2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień
przestrzennych (Dz.U. z 2012 r., poz. 1247) - układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992.
W przypadku zmiany aktów prawnych oraz innych dokumentów i wytycznych, o których mowa w pkt 2 w trakcie
realizacji umowy Wykonawca uwzględni te zmiany w wersji ostatecznej projektu Planu.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania zamówienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: POIS.02.04.00-00-0193/16

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Wola Cyrusowa
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:
Wola Cyrusowa.
Woj. łódzkie, pow. brzeziński, gmina Brzeziny, gmina Dmosin.

II.2.4) Opis zamówienia:

http://www.gdos.gov.pl/files/artykuly/5073/Wytyczne_GDOS_do_opracowania_planu_zadan_ochronnych_dla_obszaru_Natura_2000.pdf
http://www.gdos.gov.pl/files/artykuly/5073/Wytyczne_GDOS_do_opracowania_planu_zadan_ochronnych_dla_obszaru_Natura_2000.pdf
www.gios.gov.pl
http://natura2000.gdos.gov.pl/strona/nowy-element-3
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1. Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie projektu planu zadań ochronnych (zwanym dalej: „projektem
Planu”).
2. Podstawa sporządzenia projektu Planu
2.1. Projekt Planu należy sporządzić na podstawie:
2.1.1 art. 28 ustawy z dnia 16.4.2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2016 r. poz. 2134, ze zm.);
2.1.2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 17.2.2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu zadań
ochronnych dla obszaru Natura 2000 (Dz.U. z 2010 r. Nr 34, poz. 186 i z 2012 r., poz. 506);
2.1.3 art. 39 ustawy z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz.
1405, ze zm.).
W przypadku zmiany ww. aktów prawnych, Wykonawca obowiązany jest w trakcie sporządzania projektu Planu
do ich bieżącego uwzględniania.
2.2. Ponadto, przy sporządzaniu projektu Planu, Wykonawca obowiązany jest korzystać i opierać się na:
2.2.1. aktualnym Standardowym Formularzu Danych obszaru, dostępnym na portalu internetowym GDOŚ pod
adresem: http://natura2000.gdos.gov.pl/datafiles;
2.2.2. szablonie zarządzenia ws. projektu Planu – stanowiącym Załącznik nr 10 do SIWZ;
2.2.3. szablonie projektu dokumentacji Planu – dostępnym na portalu internetowym GDOŚ pod adresem: http://
natura2000.gdos.gov.pl/uploads/download/1386;
2.2.4. wynikach przeprowadzonych badań i inwentaryzacji oraz materiałów zgromadzonych podczas pracy nad
projektem Planu;
2.2.5. zgromadzonych danych i informacji uzyskanych w trakcie prac nad projektem Planu w ramach
utworzonego Zespołu Lokalnej Współpracy (ZLW);
2.2.6. wytycznych GDOŚ z dnia 12.12.2012 r. dotyczących opracowania planu zadań ochronnych dla
obszaru Natura 2000, dostępnych na portalu internetowym GDOŚ pod adresem: http://www.gdos.gov.pl/files/
artykuly/5073/Wytyczne_GDOS_do_opracowania_planu_zadan_ochronnych_dla_obszaru_Natura_2000.pdf;
2.2.7. podręcznikach metodycznych siedlisk i gatunków opracowanych w ramach monitoringu przyrodniczego
Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ), dostępnych na stronie internetowej Głównego Inspektoratu
Ochrony Środowiska www.gios.gov.pl oraz wskaźników oceny stanu ochrony siedlisk i gatunków dostępnych
także na ww. stronie internetowej;
2.2.8. Instrukcji wypełniania Standardowego Formularza Danych obszaru Natura 2000. GDOŚ. Wersja 2012.1,
dostępnej na portalu internetowym GDOŚ pod adresem: http://natura2000.gdos.gov.pl/strona/nowy-element-3;
2.2.9. wytycznych zawartych w opracowaniu: Łochyński M., Guzik M. 2009. Standard danych GIS w ochronie
przyrody. Poznań – Zakopane – Kraków;
2.2.10. Podręczniku do obsługi Platformy Informacyjno-Komunikacyjnej, zawierającym adaptację SDGIS na
potrzeby projektu nr POIS.05.03.00-00-186/09, w zakresie danych przestrzennych;
2.2.11. rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15.10.2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień
przestrzennych (Dz.U. z 2012 r., poz. 1247) - układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992.
W przypadku zmiany aktów prawnych oraz innych dokumentów i wytycznych, o których mowa w pkt 2 w trakcie
realizacji umowy Wykonawca uwzględni te zmiany w wersji ostatecznej projektu Planu.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania zamówienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

http://natura2000.gdos.gov.pl/datafiles
http://natura2000.gdos.gov.pl/uploads/download/1386
http://natura2000.gdos.gov.pl/uploads/download/1386
http://www.gdos.gov.pl/files/artykuly/5073/Wytyczne_GDOS_do_opracowania_planu_zadan_ochronnych_dla_obszaru_Natura_2000.pdf
http://www.gdos.gov.pl/files/artykuly/5073/Wytyczne_GDOS_do_opracowania_planu_zadan_ochronnych_dla_obszaru_Natura_2000.pdf
www.gios.gov.pl
http://natura2000.gdos.gov.pl/strona/nowy-element-3
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II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: POIS.02.04.00-00-0193/16

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Lipickie Mokradła
Część nr: 6

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90711500

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL71
Kod NUTS: PL41
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Lipickie Mokradła.
Woj. łódzkie, pow. sieradzki, gmina Goszczanów;
Woj. wielkopolskie, pow. kaliski, gm. Lisków; pow. turecki, gm. Kawęczyn.

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie projektu planu zadań ochronnych (zwanym dalej: „projektem
Planu”).
2. Podstawa sporządzenia projektu Planu
2.1. Projekt Planu należy sporządzić na podstawie:
2.1.1 art. 28 ustawy z dnia 16.4.2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2016 r. poz. 2134, ze zm.);
2.1.2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 17.2.2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu zadań
ochronnych dla obszaru Natura 2000 (Dz.U. z 2010 r. Nr 34, poz. 186 i z 2012 r., poz. 506);
2.1.3 art. 39 ustawy z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz.
1405, ze zm.).
W przypadku zmiany ww. aktów prawnych, Wykonawca obowiązany jest w trakcie sporządzania projektu Planu
do ich bieżącego uwzględniania.
2.2. Ponadto, przy sporządzaniu projektu Planu, Wykonawca obowiązany jest korzystać i opierać się na:
2.2.1. aktualnym Standardowym Formularzu Danych obszaru, dostępnym na portalu internetowym GDOŚ pod
adresem: http://natura2000.gdos.gov.pl/datafiles;
2.2.2. szablonie zarządzenia ws. projektu Planu – stanowiącym Załącznik nr 10 do SIWZ;
2.2.3. szablonie projektu dokumentacji Planu – dostępnym na portalu internetowym GDOŚ pod adresem: http://
natura2000.gdos.gov.pl/uploads/download/1386;
2.2.4. wynikach przeprowadzonych badań i inwentaryzacji oraz materiałów zgromadzonych podczas pracy nad
projektem Planu;
2.2.5. zgromadzonych danych i informacji uzyskanych w trakcie prac nad projektem Planu w ramach
utworzonego Zespołu Lokalnej Współpracy (ZLW);
2.2.6. wytycznych GDOŚ z dnia 12.12.2012 r. dotyczących opracowania planu zadań ochronnych dla
obszaru Natura 2000, dostępnych na portalu internetowym GDOŚ pod adresem: http://www.gdos.gov.pl/files/
artykuly/5073/Wytyczne_GDOS_do_opracowania_planu_zadan_ochronnych_dla_obszaru_Natura_2000.pdf;

http://natura2000.gdos.gov.pl/datafiles
http://natura2000.gdos.gov.pl/uploads/download/1386
http://natura2000.gdos.gov.pl/uploads/download/1386
http://www.gdos.gov.pl/files/artykuly/5073/Wytyczne_GDOS_do_opracowania_planu_zadan_ochronnych_dla_obszaru_Natura_2000.pdf
http://www.gdos.gov.pl/files/artykuly/5073/Wytyczne_GDOS_do_opracowania_planu_zadan_ochronnych_dla_obszaru_Natura_2000.pdf
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2.2.7. podręcznikach metodycznych siedlisk i gatunków opracowanych w ramach monitoringu przyrodniczego
Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ), dostępnych na stronie internetowej Głównego Inspektoratu
Ochrony Środowiska www.gios.gov.pl oraz wskaźników oceny stanu ochrony siedlisk i gatunków dostępnych
także na ww. stronie internetowej;
2.2.8. Instrukcji wypełniania Standardowego Formularza Danych obszaru Natura 2000. GDOŚ. Wersja 2012.1,
dostępnej na portalu internetowym GDOŚ pod adresem: http://natura2000.gdos.gov.pl/strona/nowy-element-3;
2.2.9. wytycznych zawartych w opracowaniu: Łochyński M., Guzik M. 2009. Standard danych GIS w ochronie
przyrody. Poznań – Zakopane – Kraków;
2.2.10. Podręczniku do obsługi Platformy Informacyjno-Komunikacyjnej, zawierającym adaptację SDGIS na
potrzeby projektu nr POIS.05.03.00-00-186/09, w zakresie danych przestrzennych;
2.2.11. rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15.10.2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień
przestrzennych (Dz.U. z 2012 r., poz. 1247) - układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992.
W przypadku zmiany aktów prawnych oraz innych dokumentów i wytycznych, o których mowa w pkt 2 w trakcie
realizacji umowy Wykonawca uwzględni te zmiany w wersji ostatecznej projektu Planu.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania zamówienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: POIS.02.04.00-00-0193/16

II.2.14) Informacje dodatkowe

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.1.6) 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
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 248-523262

IV.2.8) Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

IV.2.9) Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia
informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: WPN.261.8.2017.MKu

Część nr: 1

Nazwa:

www.gios.gov.pl
http://natura2000.gdos.gov.pl/strona/nowy-element-3
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:523262-2017:TEXT:PL:HTML
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Niebieskie Źródła

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
29/03/2018

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 4
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 4
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Centrum Ochrony Mokradeł
ul. Żwirki i Wigury 101 lok. 1.135
Warszawa
02-089
Polska
Kod NUTS: PL911
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 22 631.66 PLN
Najtańsza oferta: 17 840.00 PLN / Najdroższa oferta: 20 000.00 PLN brana pod uwagę

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: WPN.261.8.2017.MKu

Część nr: 2

Nazwa:
Słone Łąki w Pełczyskach

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
29/03/2018

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 5
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 5
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
EKOLESNER Emilia Lesner
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Piotrkowska 2
Łask
98-100
Polska
Kod NUTS: PL71
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 26 876.69 PLN
Najtańsza oferta: 17 300.00 PLN / Najdroższa oferta: 23 700.00 PLN brana pod uwagę

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: WPN.261.8.2017.MKu

Część nr: 3

Nazwa:
Polany Puszczy Bolimowskiej

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
29/03/2018

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 7
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 7
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
EKOLESNER Emilia Lesner
ul. Piotrkowska 2
Łask
98-100
Polska
Kod NUTS: PL71
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 38 678.00 PLN
Najtańsza oferta: 22 800.00 PLN / Najdroższa oferta: 35 772.36 PLN brana pod uwagę

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: WPN.261.8.2017.MKu

Część nr: 4

Nazwa:



Dz.U./S S68
07/04/2018
151298-2018-PL

- - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 13 / 16

07/04/2018 S68
http://ted.europa.eu/TED

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

13 / 16

Silne Błota

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
29/03/2018

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 6
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 6
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
EKOLESNER Emilia Lesner
ul. Piotrkowska 2
Łask
98-100
Polska
Kod NUTS: PL71
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 31 962.67 PLN
Najtańsza oferta: 20 500.00 PLN / Najdroższa oferta: 34 656.00 PLN brana pod uwagę

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: WPN.261.8.2017.MKu

Część nr: 5

Nazwa:
Wola Cyrusowa

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
29/03/2018

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 5
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 5
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
FPP Enviro Sp. z o.o.



Dz.U./S S68
07/04/2018
151298-2018-PL

- - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 14 / 16

07/04/2018 S68
http://ted.europa.eu/TED

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

14 / 16

ul. Wilcza 50/52
Warszawa
00-679
Polska
Kod NUTS: PL911
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 28 440.72 PLN
Najtańsza oferta: 14 201.00 PLN / Najdroższa oferta: 26 000.00 PLN brana pod uwagę

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: WPN.261.8.2017.MKu

Część nr: 6

Nazwa:
Lipickie Mokradła

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
29/03/2018

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 7
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 7
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
EKOLESNER Emilia Lesner
ul. Piotrkowska 2
Łask
98-100
Polska
Kod NUTS: PL71
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 47 330.75 PLN
Najtańsza oferta: 25 200.00 PLN / Najdroższa oferta: 45 000.00 PLN brana pod uwagę

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3) Informacje dodatkowe:

1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości:
• 650,00 PLN (słownie: sześćset pięćdziesiąt złotych) składając ofertę na Część 1,
• 800,00 PLN (słownie: osiemset złotych) składając ofertę na Część 2,
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• 1 100,00 PLN (słownie: tysiąc sto złotych) składając ofertę na Część 3,
• 900,00 PLN (słownie: dziewięćset złotych) składając ofertę na Część 4,
• 800,00 PLN (słownie: osiemset złotych) składając ofertę na Część 5,
• 1 400,00 PLN (słownie: tysiąc czterysta 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 224587801
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:
1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w
terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub
przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;
2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie
10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji
istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;
3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w przypadku zamówień, których
wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – w
terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl/kio
mailto:uzp@uzp.gov.pl
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02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
05/04/2018

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

