
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2 0 2 1

Wersja nr 3

Zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 10.06.2021 nr 2021/BZP 00035874/03/P

(aktualizacja Planu zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych; w dniu 21.04.2021 nr 2021/BZP 00035874/02/P)1

Zamawiający:

Nazwa: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowisk we Wrocławiu Krajowy numer identyfikacyjny:2 8971747119

Adres: Jana Matejki 6

Miejscowość: Wrocław Kod pocztowy: 50-333 Kraj: Polska

Adres strony internetowej: http://wroclaw.rdos.gov.pl/

Adres poczty elektronicznej: sekretariat.wroclaw@rdos.gov.pl Numer telefonu kontaktowego: +48717479300

Rodzaj zamawiającego:3 Zamawiający publiczny | jednostka sektora finansów publicznych | organ władzy publicznej | organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1 Należy wypełnić w przypadku aktualizacji Planu postępowań o udzielenie zamówień.
2 Numer NIP lub REGON.
3 Zamawiający publiczni, o których mowa w art. 4 pkt 1 i 2 ustawy, oraz ich związki albo inny zamawiający. Należy wskazać rodzaj zamawiającego spośród następującej listy: 
1) jednostka sektora finansów publicznych: organ władzy publicznej, w tym organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej), organ kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sąd i trybunał, jednostka samorządu terytorialnego, związek jednostek samorządu terytorialnego, związek metropolitalny, jednostka
budżetowa, samorządowy zakład budżetowy, agencja wykonawcza, instytucja gospodarki budżetowej, państwowy fundusz celowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz zarządzane przez nie fundusze, Narodowy Fundusz Zdrowia, samodzielny publiczny zakład
opieki zdrowotnej, uczelnia publiczna, Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne, państwowe i samorządowe instytucje kultury, inne państwowe i samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych;
2) inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej;
3) związki podmiotów, o których mowa w pkt 1 i 2;
4) inny zamawiający (proszę określić).



1. Zamówienia o wartości mniejszej niż progi unijne

Pozycja
Planu

Przedmiot zamówienia
Przewidywany tryb albo procedura

udzielenia zamówienia4
Orientacyjna wartość

zamówienia5
Przewidywany termin wszczęcia

postępowania6 Informacje dodatkowe7 Informacja na temat
aktualizacji8

1 2 3 4 5 6 7

3    .    U    S    Ł    U    G    I

1.3.3

Wykonanie zabiegów ochrony czynnej
na obszarach Natura 2000:
Dobromierz PLH020034, Przełomowa
Dolina Nysy Łużyckiej PLH020066,
Dębniańskie Mokradła PLH020002,
Żwirownie w Starej Olesznej ...

Zamówienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275
pkt 2 ustawy

207 317,07 PLN III kw 2021

Zamówienie jest
odpowiednie dla MŚP:
TAK
Zamówienie strategiczne
(zielone, społeczne,
innowacyjne): NIE
Zamówienie zastrzeżone:
NIE
Charakter zamówienia:
zamówienia klasyczne

1.3.4

Wykonanie zabezpieczenia zimowych
schronień nietoperzy w wybranych
obiektach zlokalizowanych w obszarze
Natura 2000 Ostoja Nietoperzy Gór
Sowich PLH020071

Zamówienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275
pkt 2 ustawy

134 317,89 PLN I kw 2021

Zamówienie jest
odpowiednie dla MŚP:
TAK
Zamówienie strategiczne
(zielone, społeczne,
innowacyjne): NIE
Zamówienie zastrzeżone:
NIE
Charakter zamówienia:
zamówienia klasyczne

1.3.5

Przeprowadzenie oceny wpływu
wykonanych działań na stan
zachowania siedlisk na obszarach
Natura 2000: Pasmo Krowiarki
PLH020019, Dolina Łachy PLH020003,
Góry Orlickie PLH020060 ...

Zamówienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275
pkt 2 ustawy

126 757,72 PLN I kw 2021

Zamówienie jest
odpowiednie dla MŚP:
TAK
Zamówienie strategiczne
(zielone, społeczne,
innowacyjne): NIE
Zamówienie zastrzeżone:
NIE
Charakter zamówienia:
zamówienia klasyczne

rezygnacja z pozycji

1.3.6

Wykonanie zabezpieczenia zimowych
schronień nietoperzy w Kompleksie
Osówka zlokalizowanego w obszarze
Natura 2000 Ostoja Nietoperzy Gór
Sowich PLH02007 ...

Zamówienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275
pkt 2 ustawy

126 757,72 PLN II kw 2021 dodana pozycja



4 Należy wskazać spośród następującej listy tryb albo procedurę udzielania zamówień:
1) tryb podstawowy ˗ bez negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy);
2) tryb podstawowy ˗ negocjacje fakultatywne (art. 275 pkt 2 ustawy);
3) tryb podstawowy ˗ negocjacje obligatoryjne (art. 275 pkt 3 ustawy);
4) partnerstwo innowacyjne;
5) negocjacje bez ogłoszenia;
6) zamówienie z wolnej ręki;
7) konkurs;
8) umowa ramowa.

5 Należy podać kwotę bez podatku od towarów i usług.
6 Należy wskazać w ujęciu miesięcznym lub kwartalnym w danym roku kalendarzowym.
7 Zamawiający może zamieścić inne dodatkowe informacje dotyczące, np. wstępnych konsultacji rynkowych, innowacyjnych zamówień, zrównoważonych zamówień (uwzględniających aspekty społeczne, aspekty środowiskowe).
8 Należy wskazać czy aktualizacja polega na: zmianie, dodaniu lub rezygnacji z pozycji planu.



2. Zamówienia o wartości równej lub przekraczającej progi unijne

Pozycja
Planu

Przedmiot zamówienia
Przewidywany tryb albo procedura

udzielenia zamówienia9
Orientacyjna wartość

zamówienia10
Przewidywany termin wszczęcia

postępowania11 Informacje dodatkowe12 Informacja na temat
aktualizacji13

1 2 3 4 5 6 7

3    .    U    S    Ł    U    G    I

2.3.1

Przeprowadzenie oceny wpływu
wykonanych działań na stan
zachowania siedlisk na obszarach
Natura 2000: ...

Zamówienie udzielane jest w trybie
przetargu nieograniczonego na
podstawie: art. 132 ustawy

141 600,00 PLN IV kw 2021

Zamówienie jest
odpowiednie dla MŚP:
TAK
Zamówienie strategiczne
(zielone, społeczne,
innowacyjne): NIE
Zamówienie zastrzeżone:
NIE
Charakter zamówienia:
zamówienia klasyczne

2.3.2

Przeprowadzenie oceny wpływu
wykonanych działań na stan
zachowania siedlisk na obszarach
Natura 2000: Pasmo Krowiarki
PLH020019, Dolina Łachy PLH020003,
Góry Orlickie PLH020060 ...

Zamówienie udzielane jest w trybie
przetargu nieograniczonego na
podstawie: art. 132 ustawy

48 000,00 PLN I kw 2021

Zamówienie jest
odpowiednie dla MŚP:
TAK
Zamówienie strategiczne
(zielone, społeczne,
innowacyjne): NIE
Zamówienie zastrzeżone:
NIE
Charakter zamówienia:
zamówienia klasyczne

2.3.3

Poprawa stosunków wodnych w
rezerwacie przyrody „Uroczysko
Wrzosy” - ETAP I aktualizacja i
rozszerzenie opracowania pn.:
Koncepcja poprawy stosunków
wodnych w rezerwacie przyrody
„Uroczysko Wrzosy” ..

Zamówienie udzielane jest w trybie
przetargu nieograniczonego na
podstawie: art. 132 ustawy

85 783,74 PLN I kw 2021

Zamówienie jest
odpowiednie dla MŚP:
TAK
Zamówienie strategiczne
(zielone, społeczne,
innowacyjne): NIE
Zamówienie zastrzeżone:
NIE
Charakter zamówienia:
zamówienia klasyczne



2.3.4

Wykonanie ekspertyz na potrzeby
uzupełniania stanu wiedzy dla
przedmiotów ochrony w 2 obszarach
Natura 2000 na potrzeby projektu
POIS.02.04.00-00-0191/16

Zamówienie udzielane jest w trybie
przetargu nieograniczonego na
podstawie: art. 132 ustawy

28 455,28 PLN I kw 2021

Zamówienie jest
odpowiednie dla MŚP:
TAK
Zamówienie strategiczne
(zielone, społeczne,
innowacyjne): NIE
Zamówienie zastrzeżone:
NIE
Charakter zamówienia:
zamówienia klasyczne

2.3.5

Monitoring warunków
mikroklimatycznych (temperatura i
wilgotność) za pomocą loggera w
Sztolni Antonówka

Zamówienie udzielane jest w trybie
przetargu nieograniczonego na
podstawie: art. 132 ustawy

5 619,51 PLN II kw 2021

Zamówienie jest
odpowiednie dla MŚP:
TAK
Zamówienie strategiczne
(zielone, społeczne,
innowacyjne): NIE
Zamówienie zastrzeżone:
NIE
Charakter zamówienia:
zamówienia klasyczne

2.3.6

Wykonanie ekspertyz na potrzeby
uzupełniania stanu wiedzy dla
przedmiotów ochrony w 2 obszarach
Natura 2000 na potrzeby projektu
POIS.02.04.00-00-0191/16

Zamówienie udzielane jest w trybie
przetargu nieograniczonego na
podstawie: art. 132 ustawy

12 195,12 PLN III kw 2021

Zamówienie jest
odpowiednie dla MŚP:
TAK
Zamówienie strategiczne
(zielone, społeczne,
innowacyjne): NIE
Zamówienie zastrzeżone:
NIE
Charakter zamówienia:
zamówienia klasyczne

2.3.7

Monitoring stanu przedmiotów ochrony
w wybranych obszarach Natura 2000 i
monitoring celów ochrony wybranych
rezerwatów przyrody w zakresie
siedlisk przyrodniczych

Zamówienie udzielane jest w trybie
przetargu nieograniczonego na
podstawie: art. 132 ustawy

244 026,02 PLN I kw 2021

Zamówienie jest
odpowiednie dla MŚP:
TAK
Zamówienie strategiczne
(zielone, społeczne,
innowacyjne): NIE
Zamówienie zastrzeżone:
NIE
Charakter zamówienia:
zamówienia klasyczne

Pozycja
Planu

Przedmiot zamówienia
Przewidywany tryb albo procedura

udzielenia zamówienia9
Orientacyjna wartość

zamówienia10
Przewidywany termin wszczęcia

postępowania11 Informacje dodatkowe12 Informacja na temat
aktualizacji13

1 2 3 4 5 6 7



2.3.8

Monitoring stanu przedmiotów ochrony
w wybranych obszarach Natura 2000 i
monitoring celów ochrony wybranych
rezerwatów przyrody w zakresie
gatunków roślin (ekspertyzy
botaniczne, fitosocjologiczne)

Zamówienie udzielane jest w trybie
przetargu nieograniczonego na
podstawie: art. 132 ustawy

3 200,00 PLN I kw 2021

Zamówienie jest
odpowiednie dla MŚP:
TAK
Zamówienie strategiczne
(zielone, społeczne,
innowacyjne): NIE
Zamówienie zastrzeżone:
NIE
Charakter zamówienia:
zamówienia klasyczne

2.3.9

Monitoring stanu przedmiotów ochrony
w wybranych obszarach Natura 2000 i
monitoring celów ochrony wybranych
rezerwatów przyrody w zakresie
gatunków ptaków (ekspertyzy
ornitologiczne)

Zamówienie udzielane jest w trybie
przetargu nieograniczonego na
podstawie: art. 132 ustawy

4 399,00 PLN I kw 2021

Zamówienie jest
odpowiednie dla MŚP:
TAK
Zamówienie strategiczne
(zielone, społeczne,
innowacyjne): NIE
Zamówienie zastrzeżone:
NIE
Charakter zamówienia:
zamówienia klasyczne

2.3.10

Monitoring stanu przedmiotów ochrony
w wybranych obszarach Natura 2000 i
monitoring celów ochrony rezerwatów
przyrody w zakresie gatunków owadów
(ekspertyzy entomologiczne)

Zamówienie udzielane jest w trybie
przetargu nieograniczonego na
podstawie: art. 132 ustawy

122 800,00 PLN I kw 2021

Zamówienie jest
odpowiednie dla MŚP:
TAK
Zamówienie strategiczne
(zielone, społeczne,
innowacyjne): NIE
Zamówienie zastrzeżone:
NIE
Charakter zamówienia:
zamówienia klasyczne

2.3.11

Monitoring stanu przedmiotów ochrony
w wybranych obszarach Natura 2000 i
monitoring celów ochrony wybranych
rezerwatów przyrody w zakresie
gatunków płazów (ekspertyzy
herpetologiczne)

Zamówienie udzielane jest w trybie
przetargu nieograniczonego na
podstawie: art. 132 ustawy

29 600,00 PLN I kw 2021

Zamówienie jest
odpowiednie dla MŚP:
TAK
Zamówienie strategiczne
(zielone, społeczne,
innowacyjne): NIE
Zamówienie zastrzeżone:
NIE
Charakter zamówienia:
zamówienia klasyczne

Pozycja
Planu

Przedmiot zamówienia
Przewidywany tryb albo procedura

udzielenia zamówienia9
Orientacyjna wartość

zamówienia10
Przewidywany termin wszczęcia

postępowania11 Informacje dodatkowe12 Informacja na temat
aktualizacji13

1 2 3 4 5 6 7



2.3.12

Monitoring stanu przedmiotów ochrony
w wybranych obszarach Natura 2000
w zakresie gatunków ślimaków
(ekspertyzy malakologiczne)

Zamówienie udzielane jest w trybie
przetargu nieograniczonego na
podstawie: art. 132 ustawy

1 196,00 PLN I kw 2021

Zamówienie jest
odpowiednie dla MŚP:
TAK
Zamówienie strategiczne
(zielone, społeczne,
innowacyjne): NIE
Zamówienie zastrzeżone:
NIE
Charakter zamówienia:
zamówienia klasyczne

2.3.13

Monitoring stanu przedmiotów ochrony
w wybranych obszarach Natura 2000 i
i monitoring celów ochrony wybranych
rezerwatów przyrody w zakresie
gatunków ssaków

Zamówienie udzielane jest w trybie
przetargu nieograniczonego na
podstawie: art. 132 ustawy

20 400,00 PLN I kw 2021

Zamówienie jest
odpowiednie dla MŚP:
TAK
Zamówienie strategiczne
(zielone, społeczne,
innowacyjne): NIE
Zamówienie zastrzeżone:
NIE
Charakter zamówienia:
zamówienia klasyczne

2.3.14

Zlecenie ekspertyz przyrodniczych na
potrzeby projektu nr POIS.02.04.00-00-
0194/17, pn.:„Opracowanie planów
ochrony dla dwóch obszarów Natura
2000 na Dolnym Śląsku”

Zamówienie udzielane jest w trybie
przetargu nieograniczonego na
podstawie: art. 132 ustawy

283 901,25 PLN I kw 2021

Zamówienie jest
odpowiednie dla MŚP:
TAK
Zamówienie strategiczne
(zielone, społeczne,
innowacyjne): NIE
Zamówienie zastrzeżone:
NIE
Charakter zamówienia:
zamówienia klasyczne

2.3.15

Wykonanie ekspertyzy przyrodniczej
dla obszaru Ostrzyca Proboszczowicka
PLH020042 na potrzeby projektu nr
POIS.02.04.00-00-0193/16 ...

Zamówienie udzielane jest w trybie
przetargu nieograniczonego na
podstawie: art. 132 ustawy

11 284,55 PLN II kw 2021 dodana pozycja

2.3.16

Opracowanie planów zadań
ochronnych (koordynacja + ekspertyzy
przyrodnicze) dla obszarów: Łąki Gór i
Pogórza Izerskiego PLH020102,
Uroczyska Borów Dolnośląskich
PLH020072 ...

Zamówienie udzielane jest w trybie
przetargu nieograniczonego na
podstawie: art. 132 ustawy

208 478,05 PLN II kw. 2021 dodana pozycja

Pozycja
Planu

Przedmiot zamówienia
Przewidywany tryb albo procedura

udzielenia zamówienia9
Orientacyjna wartość

zamówienia10
Przewidywany termin wszczęcia

postępowania11 Informacje dodatkowe12 Informacja na temat
aktualizacji13

1 2 3 4 5 6 7



9 Należy wskazać spośród następującej listy tryb albo procedurę udzielania zamówień:
1) przetarg nieograniczony;
2) przetarg ograniczony;
3) negocjacje z ogłoszeniem;
4) dialog konkurencyjny;
5) partnerstwo innowacyjne;
6) negocjacje bez ogłoszenia;
7) zamówienie z wolnej ręki;
8) konkurs;
9) umowa ramowa;
10) dynamiczny system zakupów.

10 Należy podać kwotę bez podatku od towarów i usług.
11 Należy wskazać w ujęciu miesięcznym lub kwartalnym w danym roku kalendarzowym.
12 Zamawiający może zamieścić inne dodatkowe informacje dotyczące, np. wstępnych konsultacji rynkowych, innowacyjnych zamówień, zrównoważonych zamówień (uwzględniających aspekty społeczne, aspekty środowiskowe).
13 Należy wskazać czy aktualizacja polega na: zmianie, dodaniu lub rezygnacji z pozycji planu.


