
Opole: Ekspertyza dotycząca przyczyn wymierania kotewki w rezerwacie przyrody 

Smolnik, uwzględniającej badania fitopatologiczne oraz badania stanu wód, wraz z 
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Numer ogłoszenia: 116000 - 2014; data zamieszczenia: 04.04.2014 
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://bip.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: Ekspertyza dotycząca przyczyn 

wymierania kotewki w rezerwacie przyrody Smolnik, uwzględniającej badania 

fitopatologiczne oraz badania stanu wód, wraz z analizą wyników i określeniem możliwości i 

sposobu zachowania gatunku w rezerwacie - etap 1.. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. PRZEDMIOT 

ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi, tj. ekspertyzy dotyczącej 

przyczyn wymierania kotewki w rezerwacie przyrody Smolnik, uwzględniającej badania 

fitopatologiczne oraz badania stanu wód, wraz z analizą wyników i określeniem możliwości i 

sposobu zachowania gatunku w rezerwacie - etap 1. 2. ZAKRES ZAMÓWIENIA 

Zamówienie obejmuje realizację następujących zadań: 2.1. Przeprowadzenie badań 

specjalistycznych w zakresie: 2.1.1. występowania (inwentaryzacji) oraz oceny stanu 

zachowania kotewki orzecha wodnego (zgodnie z metodyką GIOŚ); 2.1.2. badań 

fitopatologicznych okazów kotewki (określenie ewentualnych objawów i przyczyn 

chorobowych, a także wpływu czynników chorobotwórczych na biologię kotewki); 2.1.3. 

występowania uszkodzeń i zmian morfologicznych okazów kotewki powodowanych przez 

inne organizmy, np. ryby, ptaki, ssaki, owady, ślimaki; 2.1.4. jakości wód zbiornika 

Szumirad, z uwzględnieniem parametrów istotnych z punktu widzenia wymagań 

siedliskowych kotewki; 2.1.5. inwentaryzacji i opisu zbiorowisk roślinnych zbiornika 

Szumirad; 2.1.6. inwentaryzacji faunistycznej, ze szczególnym uwzględnieniem: ryb, a także 

bezkręgowców, ptaków i ssaków związanych ze środowiskiem wodnym. 2.2. Sporządzenie 

części opisowej w formie opracowania, zawierającego następujące elementy: 2.2.1. przegląd 

literatury w zakresie: biologii i ekologii kotewki orzecha wodnego, rozmieszczenia gatunku w 

granicach kraju oraz efektów podejmowanych prób restytucji w kraju (dobre praktyki); 2.2.2. 



analizę danych o występowaniu i stanie populacji kotewki w zbiorniku Szumirad do 2014 r. 

(dane historyczne, na podstawie literatury oraz dokumentacji zgromadzonej przez 

Zamawiającego); 2.2.3. metodykę przeprowadzonych badań, o których mowa w pkt 2.1.; 

2.2.4. charakterystykę zbiornika Szumirad, w tym: zajmowaną powierzchnię, sposób zasilania 

wodami i odprowadzania wód, głębokość, wahania poziomu wód, przepływ wód, grubość 

osadów organicznych oraz biotyczne i abiotyczne procesy zachodzące w zbiorniku (sukcesja, 

wypłycanie itp.); 2.2.5. wyniki i analizę inwentaryzacji zbiorowisk roślinnych, o których 

mowa w pkt 2.1.5.; 2.2.6. wyniki i analizę inwentaryzacji faunistycznej, o której mowa w pkt 

2.1.6.; 2.2.7. wyniki i analizę badań występowania oraz stanu zachowania kotewki, o których 

mowa w pkt 2.1.1.; w tym kartę obserwacji gatunku, opracowaną zgodnie z metodyką GIOŚ; 

2.2.8. wyniki i analizę badań fitopatologicznych, o których mowa w pkt 2.1.2.; 2.2.9. wyniki i 

analizę badań nad uszkodzeniami kotewki powodowanymi przez inne organizmy, o których 

mowa w pkt 2.1.3.; 2.2.10. wyniki i analizę badań z zakresu jakości wód (m.in.: czystość, 

trofia, natlenienie, pH), o których mowa w pkt 2.1.4.; 2.2.11. określenie rodzaju i stopnia 

antropopresji w granicach rezerwatu przyrody Smolnik wraz z określeniem wpływu na 

populację kotewki; 2.2.12. Wnioski końcowe. 2.3. Sporządzenie części kartograficznej i 

fotograficznej, przy czym załączniki kartograficzne (podkład topograficzny: ortofotomapa; 

wydruki w formacie A3) winny przedstawiać w szczególności: 2.3.1. lokalizację miejsc 

pobrania prób wody, 2.3.2. rozmieszczenie zbiorowisk roślinnych zbiornika Szumirad, 2.3.3. 

rozmieszczenie płatów kotewki orzecha wodnego w zbiorniku Szumirad. 2.4. Sporządzenie 

bazy danych przestrzennych, uwzględniającej w szczególności zagadnienia, o których mowa 

w pkt 2.3.2 i 2.3.3., zgodnie ze Standardem Danych GIS w ochronie przyrody wersja 3.03.01 

(wymagany układ współrzędnych to PL-1992 (EPSG: 2180)). 2.5. Dostarczenie przedmiotu 

zamówienia do siedziby Zamawiającego 3. WSKAZANIA DOTYCZĄCE REALIZACJI 

ZAMÓWIENIA 1. Przedmiot zamówienia (opracowanie, o którym mowa w pkt 2.2 wraz z 

częścią kartograficzną i fotograficzną, o których mowa w pkt 2.3) należy dostarczyć w wersji 

papierowej (tekst należy spiąć w sposób trwały oraz czytelnie opisać) w dwóch 

egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej - w formie edytowalnego pliku tekstowego na 

płycie CD lub DVD w trwałym opakowaniu (indywidualnym standardowym pudełku), 

opisanym w sposób trwały na froncie opakowania oraz bezpośrednio na płycie, również w 

dwóch egzemplarzach. Na płycie, poza elementami, o których mowa w pkt 2.2. i 2.3., należy 

również zamieścić bazę danych przestrzennych w formacie .shp lub .mdb, .gdb, o której 

mowa w pkt. 2.4. 2. Na stronie tytułowej opracowania należy zamieścić logo Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu i logo Regionalnej Dyrekcji 

Ochrony Środowiska w Opolu. 3. Wykonawca nieodpłatnie dokona zmian i poprawek w 

przedmiocie zamówienia na etapie akceptacji przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego - 

zmiany i poprawki zostaną naniesione przez Wykonawcę w terminie do 7 dni od daty 

przekazania informacji o zmianach i poprawkach. 4. Wykonawca nieodpłatnie usunie wady w 

przedmiocie zamówienia zauważone i zgłoszone przez Zamawiającego w terminie jednego 

roku od protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia - wady, omyłki i błędy zostaną 

usunięte przez Wykonawcę w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty przekazania informacji 

o wadach, omyłkach lub błędach. Informacje o wystąpieniu wad, omyłek i błędów 

przekazywane będą Wykonawcy w formie pisemnej. W przypadku wysłania pisma faksem 

fakt ten niezwłocznie potwierdzony zostanie poprzez wysyłanie oryginału pisma listownie. 

Powyższy sposób korespondencji dotyczy również Wykonawcy. 5. Zamawiający 

niezwłocznie po podpisaniu umowy przekaże Wykonawcy: 5.1. szablony w formie cyfrowej 

zawierające wszystkie wymagane prawem oznaczenia graficzne (logo Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, logo Regionalnej Dyrekcji 

Ochrony Środowiska w Opolu); 5.2. obowiązujące akty prawne oraz dokumentację 

przyrodniczą zgromadzone przez Zamawiającego, dotyczące rezerwatu przyrody Smolnik; 



5.3. podkład rastrowy (ortofotomapa), o którym mowa w pkt 2.3. OPZ; 5.4. aktualny Standard 

danych GIS w ochronie przyrody, wersja 3.03.01.; 5.5. dane przestrzenne będące w 

dyspozycji Zamawiającego.. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.71.00.00-7, 90.71.24.00-5, 90.73.31.00-5. 

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: 

15.10.2014. 

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 i dokumentów 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. 

 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, w tym Wykonawcy, 



którzy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali, a 

w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonują, co 

najmniej jedną usługę odpowiadającą swoim rodzajem usłudze stanowiącej 

przedmiot zamówienia. Zamawiający uzna, iż warunek został spełniony w 

przypadku wykazania się co najmniej jedną usługą obejmującą inwentaryzację 

z oceną stanu zachowania chronionych gatunków roślin wodno-błotnych lub 

siedlisk wodno-błotnych. 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 (wg rozdz. V SIWZ) 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. 

 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 odpowiednik potencjałem technicznym. 

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

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 

oświadczenia skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z udziału w postępowaniu, 

z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać 

się o udzielenie zamówienia. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się 

odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

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 osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia, w tym Wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować min. 

jednym ekspertem przyrodnikiem. Za eksperta zamawiający uzna osobą z 

wykształceniem wyższym o kierunku biologia lub ochrona środowiska, będącą 

autorem lub współautorem co najmniej dwóch publikacji naukowych z zakresu 

ochrony gatunków roślin wodno-błotnych lub siedlisk wodno-błotnych. 

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 (wg rozdz. V SIWZ) 

skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z udziału w postępowaniu, z 

zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać 

się o udzielenie zamówienia. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się 



odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

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 i 

dokumentów 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. 

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; 

III.6) INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 

Uwaga.Podanie wartości wykonanych/wykonywanych usług nie jest warunkiem koniecznym. 

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: najniższa cena. 

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 - art. 144 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień 

publicznych, w następującym zakresie i przy wystąpieniu określonych warunków: - zmiana 

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 specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

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

warunków zamówienia: http://bip.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: 23.04.2014 godzina 09:00, miejsce: Oferty należy składać na adres siedziby 

Zamawiającego: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu ul. Obrońców 

Stalingradu 66, 45-512 Opole lub osobiście w sekretariacie (pok. nr 4.31A). 

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: 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.. 

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 

 


