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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:333129-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Przemyśl: Usługi środowiska naturalnego
2019/S 135-333129

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

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

Województwo Podkarpackie - Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyślu
005070324
Tadeusza Kościuszki 2
Przemyśl
37-700
Polska
Osoba do kontaktów: Dariusz Kozik
Tel.:  +48 166703969-22
E-mail: d.kozik@zpkprzemysl.pl 
Kod NUTS: PL82
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.zpkprzemysl.pl/index.php
Adres profilu nabywcy: http://www.zpkprzemysl.pl/index.php?fsid=165&ssid=142

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: jednostka organizacyjna samorządu województwa

I.5) Główny przedmiot działalności
Środowisko

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

II.1.1) Nazwa:
Wykonanie i dostarczenie dokumentacji na potrzeby planów ochrony dla 5 Parków Krajobrazowych: Pogórza
Przemyskiego, Gór Słonnych, Południoworoztoczańskiego, Puszczy Solskiej oraz Lasów Janowskich
Numer referencyjny: ZPK-2019-05-01

II.1.2) Główny kod CPV
90700000 - QB52

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:

mailto:d.kozik@zpkprzemysl.pl
http://www.zpkprzemysl.pl/index.php
http://www.zpkprzemysl.pl/index.php?fsid=165&ssid=142
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Wykonanie i dostarczenie dokumentacji na potrzeby planów ochrony dla 5 Parków Krajobrazowych: Pogórza
Przemyskiego, Gór Słonnych, Południoworoztoczańskiego, Puszczy Solskiej oraz Lasów Janowskich.
Zakres prac koniecznych do realizacji zamówienia określa:
a) art. 20 ust. 1, 2 i 4 ustawy z 16.4.2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018 r., poz. 1614, z póź. zm.);
b) paragraf 14, 15, 16, 17, 18, 33 i 34 rozporządzenia Ministra Środowiska z 12.5.2005 roku (Dz.U. nr 94 poz.
794) określającego tryb sporządzania projektu planu ochrony, zakres prac na potrzeby sporządzenia projektu,
tryb dokonywania zmian w planie, zakres i sposoby ochrony zasobów, tworów i składników przyrody;
c) zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Zamówienie należy wykonać z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących przepisów prawnych oraz
dotychczasowych opracowań, wyników badań i prac inwentaryzacyjnych, przeprowadzonych na obszarze
objętym opracowaniem.
Szczegółowy opis w załączniku nr 1 SIWZ.

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

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 2 183 305.74 PLN

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
38221000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL82
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyślu, ul. Tadeusza Kościuszki 2, 37-700 Przemyśl, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na 3 etapy. Termin realizacji całości zamówienia do 30.6.2021 r. Przedmiot
zamówienia według klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 90700000-4 Usługi środowiska
naturalnego; 90710000-7 Zarządzanie środowiskiem naturalnym; 90712000-1 Planowanie środowiska
naturalnego; 90720000-0 Ochrona środowiska; 73110000-6 Usługi badawcze; 71410000-5 Usługi planowania
przestrzennego; 38221000-0 Geograficzne systemy informacyjne (GIS lub równorzędne). Etap 1 obejmuje
prace terenowe i kameralne zawierające: zebranie materiałów do sporządzenia projektów planów ochrony;
wyszczególnienie wód, z podaniem ich właścicieli i zarządców, kategorii wód, przynależności do dorzecza i
regionu wodnego oraz ustaleń planów gospodarowania wodami; inwentaryzację zasobów, tworów i składników
przyrody, walorów krajobrazowych oraz wartości kulturowych z ich charakterystyką, oceną stanu i prognozą
przyszłych zmian, w zakresie niezbędnym do zaplanowania ochrony; identyfikację i ocenę istniejących i
potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych dla różnorodności biologicznej, krajobrazu i wartości
kulturowych; wykonanie innych ekspertyz w zakresie niezbędnym do zaplanowania ochrony; charakterystykę
i ocenę uwarunkowań społecznych i gospodarczych ochrony parków krajobrazowych, w szczególności w
zakresie dotychczas prowadzonej na terenie parku działalności gospodarczej i polityki przestrzennej oraz
turystyki i rekreacji; charakterystykę i ocenę stanu zagospodarowania przestrzennego w zakresie elementów
zagospodarowania przestrzennego wpływających lub mogących wpływać na zasoby, twory i składniki przyrody,
walory krajobrazowe oraz wartości kulturowe chronione w parkach krajobrazowych; wskazanie istniejących i
projektowanych form ochrony przyrody i zabytków; analizę skuteczności dotychczasowych sposobów ochrony,
w tym rozpoznanie dotychczasowych zmian zasobów, tworów i składników przyrody, walorów krajobrazowych i
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wartości kulturowych oraz przyczyn tych zmian, ze szczególnym uwzględnieniem rezultatów przeprowadzonych
działań ochronnych; przygotowanie założeń funkcjonowania dedykowanego geoportalu oraz opracowanie jego
wersji prototypowej. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia map tematycznych w formie cyfrowej i
papierowej w skali 1:10 000, mapy przeglądowe w skali 1:25 000. Termin realizacji do 20.3.2020 r. W ramach
realizacji 2 etapu zamówienia Wykonawca wykona prace obejmujące: opracowanie koncepcji ochrony zasobów,
tworów i składników przyrody oraz wartości kulturowych, a także eliminacji lub ograniczania istniejących i
potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia map
tematycznych w formie cyfrowej i papierowej w skali 1:10 000, mapy przeglądowe w skali 1:25 000 zawierające
warstwy: zaplanowane sposoby eliminacji lub ograniczania zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych; obszary
udostępniane dla lokalizacji zagospodarowania turystycznego; rekreacyjnego i edukacyjnego; projektowane
formy ochrony przyrody; grunty przeznaczone do zalesienia; grunty które nie powinny być zalesiane; obszary
które powinny być chronione przed zabudową i lokalizacją elementów niekorzystnie wpływających na
krajobraz; projektowane działania ochronne. Termin realizacji do 15.3.2021 r. Opracowanie etapu 1 i 2 prac w
formie opisów szczegółowych, zestawień, analiz i map tematycznych należy przekazać w 3 egzemplarzach,
wykonanych w sposób gwarantujący ich trwałość. Egzemplarz opracowania powinien zawierać: wydrukowany
tekst; zestaw map - wydruk kolorowy; dokumentację fotograficzną - zdjęcia zapisane w formacie JPG i PDF;
płyty DVD - zawierające kompletne materiały tekstowe w formacie WORD, mapy formacie PDF i wektorowe w
formacie obsługiwanym przez Quantum GIS 3.6.2. Realizacja 3 etapu obejmuje: uruchomienie dedykowanego
geoportalu (interaktywnych map tematycznych). Termin realizacji do 30.6.2021 r.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

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:
RPPK.04.05.00-18-0005/18

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wysokość wadium wynosi: 42 000,00 PLN wyłącznie w pieniądzu. Każdy Wykonawca może złożyć tylko 1
ofertę. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w 1 egzemplarzu, na zasadach określonych w SIWZ i
mieć formę pisemną.
JEDZ w formie elektronicznej należy przesłać na adres e-mail: zpprojekt@zpkprzemysl.pl 

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: 2019/S 093-224836

mailto:zpprojekt@zpkprzemysl.pl
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:224836-2019:TEXT:PL:HTML
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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
Nazwa:
Wykonanie i dostarczenie dokumentacji na potrzeby planów ochrony dla 5 Parków Krajobrazowych: Pogórza
Przemyskiego, Gór Słonnych, Południoworoztoczańskiego, Puszczy Solskiej oraz Lasów Janowskich

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
09/07/2019

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
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: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, Oddział w Przemyślu
5250007885
ul. Wysockiego 46A
Przemyśl
37-700
Polska
Tel.:  +48 228253423
E-mail: sekretariat@zarzad.buligl.pl 
Faks:  +48 228258399
Kod NUTS: PL822
Adres internetowy: https://www.buligl.pl
Wykonawcą jest MŚP: nie

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 486 216.27 EUR
Najtańsza oferta: 438 342.19 EUR / Najdroższa oferta: 923 069.79 EUR brana pod uwagę

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

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

Dokumentacja przetargowa jest udostępniona do pobrania ze strony internetowej Zamawiającego: http://
www.zpkprzemysl.pl/index.php?fsid=165&ssid=142
JEDZ w formie elektronicznej należy przesłać na adres e-mail: zpprojekt@zpkprzemysl.pl 

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza

mailto:sekretariat@zarzad.buligl.pl
https://www.buligl.pl
http://www.zpkprzemysl.pl/index.php?fsid=165&ssid=142
http://www.zpkprzemysl.pl/index.php?fsid=165&ssid=142
mailto:zpprojekt@zpkprzemysl.pl
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ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na
podstawie ustawy. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której
zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie
oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. Odwołanie wnosi się
do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej,
opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej 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.
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.
Odwołanie wobec czynności innych niż czynności zamawiającego i treści ogłoszenia o zamówieniu 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.
Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku
nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później
niż w terminie: 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu
zamówienia; 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
https://www.uzp.gov.pl/kio
mailto:odwolania@uzp.gov.pl
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Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
11/07/2019

https://www.uzp.gov.pl/kio

