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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:438771-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Kraków: Usługi doradcze w zakresie środowiska naturalnego
2017/S 211-438771

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 Krakowie
pl. Na Stawach 3
Kraków
30-107
Polska
Osoba do kontaktów: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie, pl. Na Stawach 3, 30-107 Kraków
Tel.:  +48 126198155
E-mail: Izabela.Znamirowska.Krakow@rdos.gov.pl 
Faks:  +48 126198122
Kod NUTS: PL21
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.krakow.rdos.gov.pl

I.2) Wspólne zamówienie

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Agencja/urząd regionalny lub lokalny

I.5) Główny przedmiot działalności
Środowisko

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

II.1.1) Nazwa:
„Wykonanie ekspertyzy przyrodniczej dotyczącej działań ograniczających wpływ bobrów na obszarach Natura
2000: Torfowisko Wielkie Błoto PLH120080 i Jadowniki Mokre PLH120068”.
Numer referencyjny: ST-I.082.1.23.2017.KS

II.1.2) Główny kod CPV
71313000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Wykonaniu ekspertyzy przyrodniczej na obszarach Natura 2000: Torfowisko Wielkie Błoto PLH120080 i
Jadowniki Mokre PLH120068 polegającej na inwentaryzacji siedlisk bobrowych
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i wskazaniu działań eliminujących negatywny wpływ nadmiernego uwodnienia w skutek działalności bobrów na
siedlisko przyrodnicze 6410 Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)
i siedliska gatunków motyli 1060 czerwończyk nieparek Lycaena dispar, 6177 modraszek telejus Phengaris
teleius, 6179 modraszek nausitous Phengaris nausithous na obszarze Jadowniki Mokre oraz na siedliska
gatunków motyli 1060 czerwończyk nieparek Lycaena dispar, 6177 modraszek telejus Phengaris teleius, 6179
modraszek nausitous Phengaris nausithous na obszarze Torfowisko Wielkie Błoto.

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

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 25 760.16 PLN

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL21

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na:
Wykonaniu ekspertyzy przyrodniczej na obszarach Natura 2000: Torfowisko Wielkie Błoto PLH120080 i
Jadowniki Mokre PLH120068 polegającej na inwentaryzacji siedlisk bobrowych
i wskazaniu działań eliminujących negatywny wpływ nadmiernego uwodnienia w skutek działalności bobrów na
siedlisko przyrodnicze 6410 Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)
i siedliska gatunków motyli 1060 czerwończyk nieparek Lycaena dispar, 6177 modraszek telejus Phengaris
teleius, 6179 modraszek nausitous Phengaris nausithous na obszarze Jadowniki Mokre oraz na siedliska
gatunków motyli 1060 czerwończyk nieparek Lycaena dispar, 6177 modraszek telejus Phengaris teleius, 6179
modraszek nausitous Phengaris nausithous na obszarze Torfowisko Wielkie Błoto.
2. Prace eksperckie będą prowadzone na dwóch obszarach Natura 2000:
Torfowisko Wielkie Błoto PLH120080 (347,9 ha) i Jadowniki Mokre PLH120068 (704,2 ha).
Inwentaryzacją należy objąć wszystkie cieki (w tym rowy melioracyjne) i zbiorniki stanowiące istniejące i
potencjalne siedlisko bobrów.
3. Realizacja ekspertyzy będzie przebiegać w dwóch etapach:
1) W 2017 roku inwentaryzacja siedlisk bobrowych zgodnie z zapisami z pkt. 7.1 (patrz poniżej) wraz ze
wskazaniem działań eliminujących negatywny wpływ nadmiernego uwodnienia na siedlisko przyrodnicze i
siedliska gatunków motyli o których mowa w pkt 1 wykonana w terminie do 30 listopada 2017 r. Inwentaryzacja
z 2017 roku będzie stanowić podstawę do prowadzenia prac eksperckich w latach 2018-2020 na obszarach
Natura 2000 Torfowisko Wielkie Błoto PLH120080 i Jadowniki Mokre PLH120068,
2) W latach 2018-2020 dwukrotne kontrole w ciągu każdego roku trwania projektu
w miesiącach: kwiecień i październik-listopad istniejących i potencjalnych siedlisk bobrowych ze wskazaniem
konieczności podjęcia działań eliminujących negatywny wpływ nadmiernego uwodnienia oraz ocena
skuteczności zastosowanych działań na siedlisko przyrodnicze
i siedliska gatunków motyli na obszarach Natura 2000 Torfowisko Wielkie Błoto PLH120080
i Jadowniki Mokre PLH120068 z przedstawieniem wyników kontroli: wiosennej – do 30 kwietnia, jesiennej – do
30 listopada każdego roku.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia / Waga: 40
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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.02.04.00-00-0108/16 pn. „Ochrona siedlisk i gatunków terenów
nieleśnych zależnych od wód”.

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 137-281323

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: 1

Nazwa:
Wykonanie ekspertyzy przyrodniczej dotyczącej działań ograniczających wpływ bobrów na obszarach Natura
2000: Torfowisko Wielkie Błoto PLH120080 i Jadowniki Mokre PLH120068

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
17/10/2017

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 4
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
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
Komag Consulting Sylwia Kowalcze –Magiera
Głogów
67-200

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:281323-2017:TEXT:PL:HTML
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Polska
Kod NUTS: PL51
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 25 760.16 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 21 943.09 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

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

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy:http:///www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 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 „Środki ochrony prawnej”.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjęte
jw postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany
na podstawie Pzp.
3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się
niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo
w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy
ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju
podpisu.
5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania
w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,iż
Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.
6. 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 ustawy
Pzp albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
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7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10
dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie
internetowej.
8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 6 i 7 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym
powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia.
9. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania
innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy
treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ, zamieszcza ją również na stronie internetowej,wzywając
Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.
10. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia
otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia
na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w postaci
papierowej albo elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a jego kopię przesyła się
zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.
11. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania
odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.
Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego Wykonawcy nie później niż
do czasu otwarcia rozprawy przed składem orzekającym Krajowej Izby Odwoławczej.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy:http:///www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
31/10/2017
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