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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu , ul. Obrońców 

Stalingradu 66, 45-512 Opole, woj. opolskie, tel. 77 45 26 230, faks 77 45 26 231. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: http://opole.rdos.gov.pl/ 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji 

przyrodniczej na potrzeby planu ochrony rezerwatu przyrody Prądy. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem 

zamówienia jest usługa polegająca na Opracowaniu dokumentacji przyrodniczej dla rezerwatu 

przyrody Prądy. Zakres zamówienia obejmuje: wykonanie prac na potrzeby sporządzenia planu 

ochrony dla rezerwatu przyrody Prądy, opracowanie wyników ww. prac w formie dokumentacji 

przyrodniczej oraz bazy danych przestrzennych, przygotowanie projektu planu, tj. opracowanie 

projektu zarządzenia, o którym mowa w pkt 5 ppkt 3. Przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia 

należy kierować się zapisami: rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 maja 2005 r. w 

sprawie sporządzenia projektu planu ochrony dla parku narodowego, rezerwatu przyrody i parku 

krajobrazowego, dokonywania zmian w tym planie oraz ochrony zasobów, tworów i składników 

przyrody (Dz. U. Nr 94, poz. 794); art. 28 ust. 10 w związku z art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 16 

http://opole.rdos.gov.pl/


kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r., poz. 627 z późn. zm.); innymi, aktualnymi na 

dzień odbioru zamówienia, aktami prawnymi dotyczącymi przedmiotu zamówienia. W przypadku 

zmiany, w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, aktów prawnych, o których mowa w pkt 2, 

Wykonawca uwzględni te zmiany w ostatecznej wersji dokumentacji. Przedmiot zamówienia należy 

realizować z uwzględnieniem: dokumentacji zgromadzonej przez Zamawiającego, tj. 

obowiązujących w stosunku do tego obszaru aktów prawnych oraz informacji przyrodniczych 

dotyczących ww. rezerwatu; danych przestrzennych, będących w dyspozycji Zamawiającego; 

wyników prac terenowych i materiałów zgromadzonych przez Wykonawcę podczas wykonywania 

przedmiotu zamówienia, w tym: wyników inwentaryzacji zasobów, tworów i składników przyrody 

rezerwatu, ekspertyz (jeżeli ich wykonanie okaże się niezbędne do zaplanowania ochrony 

rezerwatu). Produktem końcowym przedmiotu zamówienia będzie: dokumentacja opracowana 

zgodnie z zakresem przedstawionym w załączniku nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia, zwanym 

dalej OPZ; baza danych przestrzennych; projekt zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska w Opolu w sprawie ustanowienia planu ochrony, sporządzony w oparciu o wzór 

stanowiący załącznik nr 2 do OPZ. Zamawiający wymaga sporządzenia i przekazania przedmiotu 

zamówienia w formie wydruków, które należy dostarczyć w dwóch egzemplarzach oprawionych w 

twardą oprawę w sposób uniemożliwiający wydostawanie się kartek. Dodatkowo Zamawiający 

wymaga dostarczenia przedmiotu zamówienia zapisanego na nośniku cyfrowym - płycie CD lub 

DVD (dwa egzemplarze), w trwałym opakowaniu - indywidualnym standardowym pudełku, 

opisanym w sposób trwały na froncie opakowania oraz bezpośrednio na płycie, z zastrzeżeniem, że 

dokumenty tekstowe i tabele należy zapisać w formacie pdf; Minimalne wymagania techniczne 

przekazywanych materiałów kartograficznych: mapy należy sporządzić w układzie współrzędnych 

PL-1992 (EPSG: 2180), w formie analogowej w postaci wydruków w formacie A3, w formie cyfrowej 

jako zbiory utworzone w formacie jpg o rozdzielczości co najmniej 300 dpi, wymagany podkład 

rastrowy to ortofotomapa; Zamawiający dostarczy Wykonawcy aktualną ortofotomapę RGB. 

Minimalne wymagania techniczne przekazywanych danych przestrzennych: dane zostaną 

sporządzone zgodnie ze Standardem Danych GIS w ochronie przyrody wersja 3.03.01, z 

uwzględnieniem podręcznika użytkownika PIK Platforma Informacyjno - Komunikacyjna jako 

narzędzie wspomagające tworzenie planów zadań ochronnych dla obszarów NATURA 2000 wersja 

2013.2. w zakresie danych przestrzennych, a także opracowania pn. Dane przestrzenne dla 

potrzeb zarządzania obszarami chronionymi; wymagany układ współrzędnych to PL-1992 (EPSG: 

2180); dane zostaną przekazane Zamawiającemu w formacie .shp lub .mdb, .gdb. Zamawiający 

niezwłocznie po podpisaniu umowy przekaże Wykonawcy: aktualny Standard danych GIS w 

ochronie przyrody, wersja 3.03.01., podręcznik Platforma Informacyjno - Komunikacyjna jako 

narzędzie wspomagające tworzenie planów zadań ochronnych dla obszarów NATURA 2000 wersja 



2013.2., a także opracowanie pn. Dane przestrzenne dla potrzeb zarządzania obszarami 

chronionymi; szablony w formie cyfrowej zawierające wszystkie wymagane prawem oznaczenia 

graficzne (logo WFOŚiGW w Opolu, logo Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu); dane 

przestrzenne będące w dyspozycji Zamawiającego; obowiązujące akty prawne oraz informacje 

przyrodnicze zgromadzone przez Zamawiającego, dotyczące rezerwatu przyrody Prądy; podkład 

rastrowy.. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.10.00.00-7, 90.71.24.00-5. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 
 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2015. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium. 

III.2) ZALICZKI 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 

OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

 III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki 

dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - Zamawiający nie wyznacza 

szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania 

warunków na podstawie złożonych oświadczeń według zasady: spełnia / nie spełnia. 

Niespełnienie warunków wymaganych w niniejszym rozdziale, tzn. nie złożenie 

oświadczenia skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z udziału w postępowaniu, z 

zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie 

zamówienia. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wykonawca może polegać na 

wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania 

zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, 



niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej 

sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi 

zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu 

pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 

zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki 

dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia - Zamawiający uzna za spełniony warunek 

posiadania wiedzy i doświadczenia w przypadku gdy Wykonawca wykaże, iż w okresie 

ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych 

lub ciągłych wykonuje, co najmniej jedną usługę wykonania planu zadań ochronnych dla 

obszaru Natura 2000 lub planu ochrony dla następujących form ochrony przyrody: 

obszaru Natura 2000, parku krajobrazowego, rezerwatu przyrody lub parku narodowego. 

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie złożonych oświadczeń i 

dokumentów według zasady: spełnia / nie spełnia. 3. Niespełnienie warunków 

wymaganych w niniejszym rozdziale, tzn. nie złożenie oświadczeń i dokumentów 

potwierdzających spełnianie tych warunków skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z udziału 

w postępowaniu, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy. Wykonawcy mogą wspólnie 

ubiegać się o udzielenie zamówienia. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się 

odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 

zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych 

innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. 

Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie 

dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności 

przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki 

dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym - Zamawiający nie 

wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny 

spełniania warunków na podstawie złożonych oświadczeń według zasady: spełnia / nie 



spełnia. Niespełnienie warunków wymaganych w niniejszym rozdziale, tzn. nie złożenie 

oświadczenia skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z udziału w postępowaniu, z 

zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie 

zamówienia. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wykonawca może polegać na 

wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania 

zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, 

niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej 

sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi 

zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu 

pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 

zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki 

dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi 

do wykonania zamówienia - Zamawiający uzna za spełniony warunek dysponowania 

odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia w przypadku, gdy Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował 

min. jednym ekspertem botanikiem. Za eksperta botanika Zamawiający uzna osobę 

posiadającą wykształcenie wyższe i doświadczenie w dziedzinie botaniki rozumiane jako 

posiadanie w dorobku min. 1 publikacji z dziedziny botaniki oraz udział w: - 

inwentaryzacjach gatunków roślin lub siedlisk przyrodniczych, lub - badaniach gatunków 

roślin lub siedlisk przyrodniczych, lub - planowaniu ochrony gatunków roślin lub siedlisk 

przyrodniczych, lub - monitoringu gatunków roślin lub siedlisk przyrodniczych./ 

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie złożonych oświadczeń i 

dokumentów według zasady: spełnia / nie spełnia. Niespełnienie warunków wymaganych 

w niniejszym rozdziale, tzn. nie złożenie oświadczeń i dokumentów potwierdzających 

spełnianie tych warunków skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z udziału w postępowaniu, 

z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy. 4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o 

udzielenie zamówienia. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do 

wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wykonawca może 

polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do 

wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych 

podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. 



Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie 

dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności 

przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki 

dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej - Zamawiający nie wyznacza 

szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania 

warunków na podstawie złożonych oświadczeń według zasady: spełnia / nie spełnia. 

Niespełnienie warunków wymaganych w niniejszym rozdziale, tzn. nie złożenie 

oświadczenia skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z udziału w postępowaniu, z 

zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie 

zamówienia. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wykonawca może polegać na 

wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania 

zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, 

niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej 

sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi 

zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu 

pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 

zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 

USTAWY 

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 

22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

należy przedłożyć: 

 wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 

terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, 

przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały 



wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane 

należycie; 

 wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 

odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami 

budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i 

wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych 

przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 

ustawy, należy przedłożyć: 

 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

 lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 

lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy 

do grupy kapitałowej; 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

 1 - Cena - 98 

 2 - Termin płatności - 2 

IV.3) ZMIANA UMOWY 

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 

Dopuszcza się możliwość zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 

której dokonano wyboru Wykonawcy - zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie zmiany 

osób wykonujących zamówienie - w sytuacji kiedy zmiana ta będzie spowodowana przyczynami 

losowymi, niezależnymi od Wykonawcy, a leżącymi po stronie tych osób. Osoby zastępujące osoby 



wskazane w ofercie przetargowej muszą spełniać wymagania zawarte w SIWZ. Zmiana osób 

wykonujących zamówienie będzie możliwa wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody 

Zamawiającego. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia: http://opole.rdos.gov.pl/ 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Regionalna 

Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu ul. Obrońców Stalingradu 66 45-512 Opole. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 

ofert: 13.04.2015 godzina 10:00, miejsce: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu ul. 

Obrońców Stalingradu 66 45-512 Opole. 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze 

środków Unii Europejskiej: Zamówienie prowadzone jest w ramach realizacji projektu pn. 

Wspieranie działań na rzecz różnorodności biologicznej poprzez zapewnienie właściwego stanu 

ochrony obszarów cennych przyrodniczo oraz działania edukacyjno-informacyjne w 2015 roku 

współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Opolu. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN. W 

przypadku podania wartości w walutach obcych Zamawiający dokona ich przeliczenia na PLN 

zgodnie ze średnim kursem walut ogłoszonym przez NBP na dzień ogłoszenia postępowania. 

Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, który w okresie 3 lat 

przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w 

szczególności, gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie 

wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą 

dowolnych środków dowodowych.. 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 

przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 

niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na 

sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 

 
 


