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Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Oficjalna nazwa: Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza
Adres pocztowy: ul. Oczapowskiego 10
Miejscowość: Olsztyn
Kod NUTS: PL622
Kod pocztowy: 10-719
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza
E-mail: p.pacyno@infish.com.pl 
Tel.:  +48 895240171
Faks:  +48 895240505
Adresy internetowe:
Główny adres: www.infish.com.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Instytut badawczy

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: badania naukowe

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

II.1.1) Nazwa:
Zawarcie umowy ramowej na zarybienie polskich obszarów morskich zgodnie z ustalonym przez Ministra
Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Planem zarybiania polskich obszarów morskich w roku 2020
Numer referencyjny: DYR.Zam.Publ.-3/2020

II.1.2) Główny kod CPV
03311000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:

mailto:p.pacyno@infish.com.pl
www.infish.com.pl
https://miniportal.uzp.gov.pl
https://miniportal.uzp.gov.pl
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Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umowy ramowej na „Zawarcie umowy ramowej na zarybienie polskich
obszarów morskich zgodnie z ustalonym przez Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Planem
zarybiania polskich obszarów morskich w roku 2020” zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia
(załącznik nr 1.1. - 1.17. do SIWZ), umowy ramowej (załącznik nr 4 do SIWZ), umowy wykonawczej (załącznik
nr 5 do SIWZ), formularzem ofertowym (załącznik nr 2 do SIWZ) i „Instrukcją odbioru, załadunku, transportu i
wypuszczenia materiału zarybieniowego do miejsc zarybienia”(załącznik nr 6 do SIWZ). Zamawiający dokonał
podziału zadania na 53 części

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 4 200 000.00 PLN

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do maksymalnej liczby części: 20
Instytucja zamawiająca zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projekcie Umowy
Ramowej i Umowy wykonawczej stanowiących odpowiednio załącznik nr 4 oraz załącznik nr 5 do SIWZ

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa Troci wędrownej (smolty) Wisła 1(5)
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
03310000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
cała Polska

II.2.4) Opis zamówienia:
Ilości smoltów oraz miejsca wypuszczenia dla danej części zadania podane są w załącznik 1.1. - Zarybienia
smoltami troci wędrownej Wisły oraz jej dorzecza

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 25/03/2020
Koniec: 15/05/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
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II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projekcie Umowy
Ramowej i Umowy wykonawczej. Termin obowiązywania Umowy ramowej obejmuje okres od dnia zawarcia
umowy do dnia 30 listopada 2020 lub do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizacje
przedmiotu umowy, w zależności co nastąpi pierwsze.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa Troci wędrownej (smolty) Wisła 3
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
03310000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
cała Polska

II.2.4) Opis zamówienia:
Ilości smoltów oraz miejsca wypuszczenia dla danej części zadania podane są w załącznik 1.1. - Zarybienia
smoltami troci wędrownej Wisły oraz jej dorzecza

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 25/03/2020
Koniec: 15/05/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projekcie Umowy
Ramowej i Umowy wykonawczej. Termin obowiązywania Umowy ramowej obejmuje okres od dnia zawarcia
umowy do dnia 30 listopada 2020 lub do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizacje
przedmiotu umowy, w zależności co nastąpi pierwsze.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa Troci wędrownej (smolty) Wisła 4
Część nr: 3
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II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
03310000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
cała Polska

II.2.4) Opis zamówienia:
Ilości smoltów oraz miejsca wypuszczenia dla danej części zadania podane są w załącznik 1.1. - Zarybienia
smoltami troci wędrownej Wisły oraz jej dorzecza

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 25/03/2020
Koniec: 15/05/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projekcie Umowy
Ramowej i Umowy wykonawczej. Termin obowiązywania Umowy ramowej obejmuje okres od dnia zawarcia
umowy do dnia 30 listopada 2020 lub do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizacje
przedmiotu umowy, w zależności co nastąpi pierwsze.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa Troci wędrownej (smolty) Wisła 5
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
03310000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
cała Polska

II.2.4) Opis zamówienia:
Ilości smoltów oraz miejsca wypuszczenia dla danej części zadania podane są w załącznik 1.1. - Zarybienia
smoltami troci wędrownej Wisły oraz jej dorzecza
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II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 25/03/2020
Koniec: 15/05/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projekcie Umowy
Ramowej i Umowy wykonawczej. Termin obowiązywania Umowy ramowej obejmuje okres od dnia zawarcia
umowy do dnia 30 listopada 2020 lub do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizacje
przedmiotu umowy, w zależności co nastąpi pierwsze.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa Troci wędrownej (smolty) Reda wraz z dopływami
Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
03310000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
cała Polska

II.2.4) Opis zamówienia:
Ilości smoltów oraz miejsca wypuszczenia dla danej części zadania podane są w załącznik 1.1. - Zarybienia
smoltami troci wędrownej Wisły oraz jej dorzecza

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 25/03/2020
Koniec: 15/05/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
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Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projekcie Umowy
Ramowej i Umowy wykonawczej. Termin obowiązywania Umowy ramowej obejmuje okres od dnia zawarcia
umowy do dnia 30 listopada 2020 lub do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizacje
przedmiotu umowy, w zależności co nastąpi pierwsze.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa Troci wędrownej (smolty) Radunia wraz z dopływami
Część nr: 6

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
03310000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
cała Polska

II.2.4) Opis zamówienia:
Ilości smoltów oraz miejsca wypuszczenia dla danej części zadania podane są w załącznik 1.1. - Zarybienia
smoltami troci wędrownej Wisły oraz jej dorzecza

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 25/03/2020
Koniec: 15/05/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projekcie Umowy
Ramowej i Umowy wykonawczej. Termin obowiązywania Umowy ramowej obejmuje okres od dnia zawarcia
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umowy do dnia 30 listopada 2020 lub do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizacje
przedmiotu umowy, w zależności co nastąpi pierwsze.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa Troci wędrownej (smolty) Wda wraz z dopływami
Część nr: 7

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
03310000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
cała Polska

II.2.4) Opis zamówienia:
Ilości smoltów oraz miejsca wypuszczenia dla danej części zadania podane są w załącznik 1.1. - Zarybienia
smoltami troci wędrownej Wisły oraz jej dorzecza

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 25/03/2020
Koniec: 15/05/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projekcie Umowy
Ramowej i Umowy wykonawczej. Termin obowiązywania Umowy ramowej obejmuje okres od dnia zawarcia
umowy do dnia 30 listopada 2020 lub do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizacje
przedmiotu umowy, w zależności co nastąpi pierwsze.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa Troci wędrownej (smolty) Brda wraz z dopływami
Część nr: 8

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
03310000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług



8 / 46

Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
cała Polska

II.2.4) Opis zamówienia:
Ilości smoltów oraz miejsca wypuszczenia dla danej części zadania podane są w załącznik 1.1. - Zarybienia
smoltami troci wędrownej Wisły oraz jej dorzecza

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 25/03/2020
Koniec: 15/05/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projekcie Umowy
Ramowej i Umowy wykonawczej. Termin obowiązywania Umowy ramowej obejmuje okres od dnia zawarcia
umowy do dnia 30 listopada 2020 lub do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizacje
przedmiotu umowy, w zależności co nastąpi pierwsze.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa Troci wędrownej (smolty) Drwęca wraz z dopływami
Część nr: 9

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
03310000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
cała Polska

II.2.4) Opis zamówienia:
Ilości smoltów oraz miejsca wypuszczenia dla danej części zadania podane są w załącznik 1.1. - Zarybienia
smoltami troci wędrownej Wisły oraz jej dorzecza

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
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II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 25/03/2020
Koniec: 15/05/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projekcie Umowy
Ramowej i Umowy wykonawczej. Termin obowiązywania Umowy ramowej obejmuje okres od dnia zawarcia
umowy do dnia 30 listopada 2020 lub do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizacje
przedmiotu umowy, w zależności co nastąpi pierwsze.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa Troci wędrownej (smolty) Rega wraz z dopływami
Część nr: 10

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
03310000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
cała Polska

II.2.4) Opis zamówienia:
Ilości smoltów oraz miejsca wypuszczenia dla danej części zadania podane są w załącznik 1.2. – Zarybienia
smoltami troci wędrownej rzek pomorskich

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 25/03/2020
Koniec: 15/05/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie
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II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projekcie Umowy
Ramowej i Umowy wykonawczej. Termin obowiązywania Umowy ramowej obejmuje okres od dnia zawarcia
umowy do dnia 30 listopada 2020 lub do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizacje
przedmiotu umowy, w zależności co nastąpi pierwsze.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa Troci wędrownej (smolty) Parsęta wraz z dopływami
Część nr: 11

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
03310000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
cała Polska

II.2.4) Opis zamówienia:
Ilości smoltów oraz miejsca wypuszczenia dla danej części zadania podane są w załącznik 1.2. – Zarybienia
smoltami troci wędrownej rzek pomorskich

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 25/03/2020
Koniec: 15/05/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projekcie Umowy
Ramowej i Umowy wykonawczej. Termin obowiązywania Umowy ramowej obejmuje okres od dnia zawarcia
umowy do dnia 30 listopada 2020 lub do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizacje
przedmiotu umowy, w zależności co nastąpi pierwsze.

II.2) Opis
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II.2.1) Nazwa:
Dostawa Troci wędrownej (smolty) Grabowa wraz z dopływami
Część nr: 12

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
03310000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
cała Polska

II.2.4) Opis zamówienia:
Ilości smoltów oraz miejsca wypuszczenia dla danej części zadania podane są w załącznik 1.2. – Zarybienia
smoltami troci wędrownej rzek pomorskich

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 25/03/2020
Koniec: 15/05/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projekcie Umowy
Ramowej i Umowy wykonawczej. Termin obowiązywania Umowy ramowej obejmuje okres od dnia zawarcia
umowy do dnia 30 listopada 2020 lub do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizacje
przedmiotu umowy, w zależności co nastąpi pierwsze.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa Troci wędrownej (smolty) Łupawa wraz z dopływami
Część nr: 13

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
03310000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
cała Polska
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II.2.4) Opis zamówienia:
Ilości smoltów oraz miejsca wypuszczenia dla danej części zadania podane są w załącznik 1.2. – Zarybienia
smoltami troci wędrownej rzek pomorskich

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 25/03/2020
Koniec: 15/05/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projekcie Umowy
Ramowej i Umowy wykonawczej. Termin obowiązywania Umowy ramowej obejmuje okres od dnia zawarcia
umowy do dnia 30 listopada 2020 lub do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizacje
przedmiotu umowy, w zależności co nastąpi pierwsze.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa Troci wędrownej (smolty) Łeba wraz z dopływami
Część nr: 14

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
03310000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
cała Polska

II.2.4) Opis zamówienia:
Ilości smoltów oraz miejsca wypuszczenia dla danej części zadania podane są w załącznik 1.2. – Zarybienia
smoltami troci wędrownej rzek pomorskich

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 25/03/2020
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Koniec: 15/05/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projekcie Umowy
Ramowej i Umowy wykonawczej. Termin obowiązywania Umowy ramowej obejmuje okres od dnia zawarcia
umowy do dnia 30 listopada 2020 lub do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizacje
przedmiotu umowy, w zależności co nastąpi pierwsze.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa Troci wędrownej (smolty) Gwda wraz z dopływami
Część nr: 15

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
03310000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
cała Polska

II.2.4) Opis zamówienia:
Ilości smoltów oraz miejsca wypuszczenia dla danej części zadania podane są w załącznik 1.3. – Zarybienia
smoltami troci wędrownej rzek dorzecza Odry

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 25/03/2020
Koniec: 15/05/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
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II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projekcie Umowy
Ramowej i Umowy wykonawczej. Termin obowiązywania Umowy ramowej obejmuje okres od dnia zawarcia
umowy do dnia 30 listopada 2020 lub do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizacje
przedmiotu umowy, w zależności co nastąpi pierwsze.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa Troci wędrownej (narybek letni 0+) Reda wraz z dopływami
Część nr: 16

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
03310000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
cała Polska

II.2.4) Opis zamówienia:
Ilości narybku letniego oraz miejsca wypuszczenia dla danej części zadania podane są w załącznik 1.4. –
Zarybienia narybkiem letnim troci wędrownej Wisły oraz jej dorzecza

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 25/03/2020
Koniec: 15/07/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projekcie Umowy
Ramowej i Umowy wykonawczej. Termin obowiązywania Umowy ramowej obejmuje okres od dnia zawarcia
umowy do dnia 30 listopada 2020 lub do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizacje
przedmiotu umowy, w zależności co nastąpi pierwsze.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa Troci wędrownej (narybek letni 0+) Radunia wraz z dopływami
Część nr: 17
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II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
03310000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
cała Polska

II.2.4) Opis zamówienia:
Ilości narybku letniego oraz miejsca wypuszczenia dla danej części zadania podane są w załącznik 1.4. –
Zarybienia narybkiem letnim troci wędrownej Wisły oraz jej dorzecza

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 25/03/2020
Koniec: 15/07/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projekcie Umowy
Ramowej i Umowy wykonawczej. Termin obowiązywania Umowy ramowej obejmuje okres od dnia zawarcia
umowy do dnia 30 listopada 2020 lub do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizacje
przedmiotu umowy, w zależności co nastąpi pierwsze.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa Troci wędrownej (narybek letni 0+) Wda wraz z dopływami
Część nr: 18

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
03310000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
cała Polska

II.2.4) Opis zamówienia:
Ilości narybku letniego oraz miejsca wypuszczenia dla danej części zadania podane są w załącznik 1.4. –
Zarybienia narybkiem letnim troci wędrownej Wisły oraz jej dorzecza
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II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 25/03/2020
Koniec: 15/07/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projekcie Umowy
Ramowej i Umowy wykonawczej. Termin obowiązywania Umowy ramowej obejmuje okres od dnia zawarcia
umowy do dnia 30 listopada 2020 lub do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizacje
przedmiotu umowy, w zależności co nastąpi pierwsze.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa Troci wędrownej (narybek letni 0+) Brda wraz z dopływami
Część nr: 19

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
03310000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
cała Polska

II.2.4) Opis zamówienia:
Ilości narybku letniego oraz miejsca wypuszczenia dla danej części zadania podane są w załącznik 1.4. –
Zarybienia narybkiem letnim troci wędrownej Wisły oraz jej dorzecza

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 25/03/2020
Koniec: 15/07/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
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Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projekcie Umowy
Ramowej i Umowy wykonawczej. Termin obowiązywania Umowy ramowej obejmuje okres od dnia zawarcia
umowy do dnia 30 listopada 2020 lub do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizacje
przedmiotu umowy, w zależności co nastąpi pierwsze.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa Troci wędrownej (narybek letni 0+) Drwęca wraz z dopływami
Część nr: 20

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
03310000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
cała Polska

II.2.4) Opis zamówienia:
Ilości narybku letniego oraz miejsca wypuszczenia dla danej części zadania podane są w załącznik 1.4. –
Zarybienia narybkiem letnim troci wędrownej Wisły oraz jej dorzecza

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 25/03/2020
Koniec: 15/07/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projekcie Umowy
Ramowej i Umowy wykonawczej. Termin obowiązywania Umowy ramowej obejmuje okres od dnia zawarcia
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umowy do dnia 30 listopada 2020 lub do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizacje
przedmiotu umowy, w zależności co nastąpi pierwsze.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa Troci wędrownej (narybek letni 0+) Bystra wraz z dopływami
Część nr: 21

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
03310000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
cała Polska

II.2.4) Opis zamówienia:
Ilości narybku letniego oraz miejsca wypuszczenia dla danej części zadania podane są w załącznik 1.4. –
Zarybienia narybkiem letnim troci wędrownej Wisły oraz jej dorzecza

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 25/03/2020
Koniec: 15/07/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projekcie Umowy
Ramowej i Umowy wykonawczej. Termin obowiązywania Umowy ramowej obejmuje okres od dnia zawarcia
umowy do dnia 30 listopada 2020 lub do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizacje
przedmiotu umowy, w zależności co nastąpi pierwsze.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa Troci wędrownej (narybek letni 0+) Tanew wraz z dopływami
Część nr: 22

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
03310000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
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Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
cała Polska

II.2.4) Opis zamówienia:
Ilości narybku letniego oraz miejsca wypuszczenia dla danej części zadania podane są w załącznik 1.4. –
Zarybienia narybkiem letnim troci wędrownej Wisły oraz jej dorzecza

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 25/03/2020
Koniec: 15/07/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projekcie Umowy
Ramowej i Umowy wykonawczej. Termin obowiązywania Umowy ramowej obejmuje okres od dnia zawarcia
umowy do dnia 30 listopada 2020 lub do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizacje
przedmiotu umowy, w zależności co nastąpi pierwsze.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa Troci wędrownej (narybek letni 0+) Dunajec wraz z dopływami
Część nr: 23

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
03310000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
cała Polska

II.2.4) Opis zamówienia:
Ilości narybku letniego oraz miejsca wypuszczenia dla danej części zadania podane są w załącznik 1.4. –
Zarybienia narybkiem letnim troci wędrownej Wisły oraz jej dorzecza

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena



20 / 46

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 25/03/2020
Koniec: 15/07/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projekcie Umowy
Ramowej i Umowy wykonawczej. Termin obowiązywania Umowy ramowej obejmuje okres od dnia zawarcia
umowy do dnia 30 listopada 2020 lub do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizacje
przedmiotu umowy, w zależności co nastąpi pierwsze.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa Troci wędrownej (narybek letni 0+) Łupawa wraz z dopływami
Część nr: 24

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
03310000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
cała Polska

II.2.4) Opis zamówienia:
Ilości narybku letniego oraz miejsca wypuszczenia dla danej części zadania podane są w załącznik 1.5. –
Zarybienia narybkiem letnim troci wędrownej rzek pomorskich

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 25/03/2020
Koniec: 15/07/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie
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II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projekcie Umowy
Ramowej i Umowy wykonawczej. Termin obowiązywania Umowy ramowej obejmuje okres od dnia zawarcia
umowy do dnia 30 listopada 2020 lub do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizacje
przedmiotu umowy, w zależności co nastąpi pierwsze.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa Troci wędrownej (narybek letni 0+) Łeba wraz z dopływami
Część nr: 25

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
03310000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
cała Polska

II.2.4) Opis zamówienia:
Ilości narybku letniego oraz miejsca wypuszczenia dla danej części zadania podane są w załącznik 1.5. –
Zarybienia narybkiem letnim troci wędrownej rzek pomorskich

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 25/03/2020
Koniec: 15/07/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projekcie Umowy
Ramowej i Umowy wykonawczej. Termin obowiązywania Umowy ramowej obejmuje okres od dnia zawarcia
umowy do dnia 30 listopada 2020 lub do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizacje
przedmiotu umowy, w zależności co nastąpi pierwsze.

II.2) Opis
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II.2.1) Nazwa:
Dostawa Troci wędrownej (wylęg) Drwęca wraz z dopływami
Część nr: 26

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
03310000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
cała Polska

II.2.4) Opis zamówienia:
Ilości wylęgu oraz miejsca wypuszczenia dla danej części zadania podane są w załącznik 1.6. – Zarybienia
wylęgiem troci wędrownej Wisły oraz jej dorzecza

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 25/03/2020
Koniec: 15/07/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projekcie Umowy
Ramowej i Umowy wykonawczej. Termin obowiązywania Umowy ramowej obejmuje okres od dnia zawarcia
umowy do dnia 30 listopada 2020 lub do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizacje
przedmiotu umowy, w zależności co nastąpi pierwsze.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa Troci wędrownej (wylęg) San wraz z dopływami
Część nr: 27

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
03310000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
cała Polska
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II.2.4) Opis zamówienia:
Ilości wylęgu oraz miejsca wypuszczenia dla danej części zadania podane są w załącznik 1.6. – Zarybienia
wylęgiem troci wędrownej Wisły oraz jej dorzecza

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 25/03/2020
Koniec: 15/07/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projekcie Umowy
Ramowej i Umowy wykonawczej. Termin obowiązywania Umowy ramowej obejmuje okres od dnia zawarcia
umowy do dnia 30 listopada 2020 lub do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizacje
przedmiotu umowy, w zależności co nastąpi pierwsze.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa Troci wędrownej (wylęg) Wisłoka wraz z dopływami
Część nr: 28

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
03310000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
cała Polska

II.2.4) Opis zamówienia:
Ilości wylęgu oraz miejsca wypuszczenia dla danej części zadania podane są w załącznik 1.6. – Zarybienia
wylęgiem troci wędrownej Wisły oraz jej dorzecza

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 25/03/2020
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Koniec: 15/07/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projekcie Umowy
Ramowej i Umowy wykonawczej. Termin obowiązywania Umowy ramowej obejmuje okres od dnia zawarcia
umowy do dnia 30 listopada 2020 lub do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizacje
przedmiotu umowy, w zależności co nastąpi pierwsze.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa Troci wędrownej (wylęg) Rega wraz z dopływami
Część nr: 29

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
03310000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
cała Polska

II.2.4) Opis zamówienia:
Ilości wylęgu oraz miejsca wypuszczenia dla danej części zadania podane są w załącznik 1.7. – Zarybienia
wylęgiem troci wędrownej rzek pomorskich

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 25/03/2020
Koniec: 15/07/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
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II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projekcie Umowy
Ramowej i Umowy wykonawczej. Termin obowiązywania Umowy ramowej obejmuje okres od dnia zawarcia
umowy do dnia 30 listopada 2020 lub do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizacje
przedmiotu umowy, w zależności co nastąpi pierwsze.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa Troci wędrownej (wylęg) Łupawa wraz z dopływami
Część nr: 30

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
03310000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
cała Polska

II.2.4) Opis zamówienia:
Ilości wylęgu oraz miejsca wypuszczenia dla danej części zadania podane są w załącznik 1.7. – Zarybienia
wylęgiem troci wędrownej rzek pomorskich

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 25/03/2020
Koniec: 15/07/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projekcie Umowy
Ramowej i Umowy wykonawczej. Termin obowiązywania Umowy ramowej obejmuje okres od dnia zawarcia
umowy do dnia 30 listopada 2020 lub do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizacje
przedmiotu umowy, w zależności co nastąpi pierwsze.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa Troci wędrownej (wylęg) Bystrzyca wraz z dopływami
Część nr: 31
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II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
03310000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
cała Polska

II.2.4) Opis zamówienia:
Ilości wylęgu oraz miejsca wypuszczenia dla danej części zadania podane są w załącznik 1.8. – Zarybienia
wylęgiem troci wędrownej dorzecza Odry

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 25/03/2020
Koniec: 15/07/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projekcie Umowy
Ramowej i Umowy wykonawczej. Termin obowiązywania Umowy ramowej obejmuje okres od dnia zawarcia
umowy do dnia 30 listopada 2020 lub do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizacje
przedmiotu umowy, w zależności co nastąpi pierwsze.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa łososi (smolty) Radunia wraz z dopływami
Część nr: 32

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
03310000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
cała Polska

II.2.4) Opis zamówienia:
Ilości smoltów oraz miejsca wypuszczenia dla danej części zadania podane są w załącznik 1.9. – Zarybienia
smoltami łososia Wisły oraz jej dorzecza
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II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 25/03/2020
Koniec: 15/05/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projekcie Umowy
Ramowej i Umowy wykonawczej. Termin obowiązywania Umowy ramowej obejmuje okres od dnia zawarcia
umowy do dnia 30 listopada 2020 lub do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizacje
przedmiotu umowy, w zależności co nastąpi pierwsze.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa łososi (smolty) Wda wraz z dopływami
Część nr: 33

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
03310000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
cała Polska

II.2.4) Opis zamówienia:
Ilości smoltów oraz miejsca wypuszczenia dla danej części zadania podane są w załącznik 1.9. – Zarybienia
smoltami łososia Wisły oraz jej dorzecza

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 25/03/2020
Koniec: 15/05/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
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Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projekcie Umowy
Ramowej i Umowy wykonawczej. Termin obowiązywania Umowy ramowej obejmuje okres od dnia zawarcia
umowy do dnia 30 listopada 2020 lub do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizacje
przedmiotu umowy, w zależności co nastąpi pierwsze.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa łososi (smolty) Brda wraz z dopływami
Część nr: 34

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
03310000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
cała Polska

II.2.4) Opis zamówienia:
Ilości smoltów oraz miejsca wypuszczenia dla danej części zadania podane są w załącznik 1.9. – Zarybienia
smoltami łososia Wisły oraz jej dorzecza

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 25/03/2020
Koniec: 15/05/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projekcie Umowy
Ramowej i Umowy wykonawczej. Termin obowiązywania Umowy ramowej obejmuje okres od dnia zawarcia
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umowy do dnia 30 listopada 2020 lub do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizacje
przedmiotu umowy, w zależności co nastąpi pierwsze.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa łososi (smolty) Drwęca wraz z dopływami
Część nr: 35

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
03310000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
cała Polska

II.2.4) Opis zamówienia:
Ilości smoltów oraz miejsca wypuszczenia dla danej części zadania podane są w załącznik 1.9. – Zarybienia
smoltami łososia Wisły oraz jej dorzecza

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 25/03/2020
Koniec: 15/05/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projekcie Umowy
Ramowej i Umowy wykonawczej. Termin obowiązywania Umowy ramowej obejmuje okres od dnia zawarcia
umowy do dnia 30 listopada 2020 lub do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizacje
przedmiotu umowy, w zależności co nastąpi pierwsze.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa łososi (smolty) Rega wraz z dopływami
Część nr: 36

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
03310000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
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Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
cała Polska

II.2.4) Opis zamówienia:
Ilości smoltów oraz miejsca wypuszczenia dla danej części zadania podane są w załącznik 1.10. – Zarybienia
smoltami łososia rzek pomorskich

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 25/03/2020
Koniec: 15/05/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projekcie Umowy
Ramowej i Umowy wykonawczej. Termin obowiązywania Umowy ramowej obejmuje okres od dnia zawarcia
umowy do dnia 30 listopada 2020 lub do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizacje
przedmiotu umowy, w zależności co nastąpi pierwsze.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa łososi (smolty) Parsęta wraz z dopływami
Część nr: 37

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
03310000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
cała Polska

II.2.4) Opis zamówienia:
Ilości smoltów oraz miejsca wypuszczenia dla danej części zadania podane są w załącznik 1.10. – Zarybienia
smoltami łososia rzek pomorskich

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
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II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 25/03/2020
Koniec: 15/05/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projekcie Umowy
Ramowej i Umowy wykonawczej. Termin obowiązywania Umowy ramowej obejmuje okres od dnia zawarcia
umowy do dnia 30 listopada 2020 lub do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizacje
przedmiotu umowy, w zależności co nastąpi pierwsze.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa łososi (smolty) Słupia wraz z dopływami
Część nr: 38

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
03310000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
cała Polska

II.2.4) Opis zamówienia:
Ilości smoltów oraz miejsca wypuszczenia dla danej części zadania podane są w załącznik 1.10. – Zarybienia
smoltami łososia rzek pomorskich

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 25/03/2020
Koniec: 15/05/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie
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II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projekcie Umowy
Ramowej i Umowy wykonawczej. Termin obowiązywania Umowy ramowej obejmuje okres od dnia zawarcia
umowy do dnia 30 listopada 2020 lub do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizacje
przedmiotu umowy, w zależności co nastąpi pierwsze.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa łososi (smolty) Łeba wraz z dopływami
Część nr: 39

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
03310000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
cała Polska

II.2.4) Opis zamówienia:
Ilości smoltów oraz miejsca wypuszczenia dla danej części zadania podane są w załącznik 1.10. – Zarybienia
smoltami łososia rzek pomorskich

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 25/03/2020
Koniec: 15/05/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projekcie Umowy
Ramowej i Umowy wykonawczej. Termin obowiązywania Umowy ramowej obejmuje okres od dnia zawarcia
umowy do dnia 30 listopada 2020 lub do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizacje
przedmiotu umowy, w zależności co nastąpi pierwsze.

II.2) Opis



33 / 46

II.2.1) Nazwa:
Dostawa łososi (smolty) Drawa wraz z dopływami
Część nr: 40

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
03310000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
cała Polska

II.2.4) Opis zamówienia:
Ilości smoltów oraz miejsca wypuszczenia dla danej części zadania podane są w załącznik 1.11. – Zarybienia
smoltami łososia dorzecza rzeki Odry

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 25/03/2020
Koniec: 15/05/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projekcie Umowy
Ramowej i Umowy wykonawczej. Termin obowiązywania Umowy ramowej obejmuje okres od dnia zawarcia
umowy do dnia 30 listopada 2020 lub do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizacje
przedmiotu umowy, w zależności co nastąpi pierwsze.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa łososi (smolty) Gwda wraz z dopływami
Część nr: 41

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
03310000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
cała Polska
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II.2.4) Opis zamówienia:
Ilości smoltów oraz miejsca wypuszczenia dla danej części zadania podane są w załącznik 1.11. – Zarybienia
smoltami łososia dorzecza rzeki Odry

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 25/03/2020
Koniec: 15/05/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projekcie Umowy
Ramowej i Umowy wykonawczej. Termin obowiązywania Umowy ramowej obejmuje okres od dnia zawarcia
umowy do dnia 30 listopada 2020 lub do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizacje
przedmiotu umowy, w zależności co nastąpi pierwsze.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa łososi (narybek letni 0+) Radunia wraz z dopływami
Część nr: 42

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
03310000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
cała Polska

II.2.4) Opis zamówienia:
Ilości narybku letniego oraz miejsca wypuszczenia dla danej części zadania podane są w załącznik 1.12. –
Zarybienia narybkiem łososia dorzecza Wisły i jej dorzecza

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 25/03/2020
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Koniec: 15/07/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projekcie Umowy
Ramowej i Umowy wykonawczej. Termin obowiązywania Umowy ramowej obejmuje okres od dnia zawarcia
umowy do dnia 30 listopada 2020 lub do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizacje
przedmiotu umowy, w zależności co nastąpi pierwsze.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa łososi (narybek letni 0+) Wda wraz z dopływami
Część nr: 43

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
03310000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
cała Polska

II.2.4) Opis zamówienia:
Ilości narybku letniego oraz miejsca wypuszczenia dla danej części zadania podane są w załącznik 1.12. –
Zarybienia narybkiem łososia dorzecza Wisły i jej dorzecza

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 25/03/2020
Koniec: 15/07/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
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II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projekcie Umowy
Ramowej i Umowy wykonawczej. Termin obowiązywania Umowy ramowej obejmuje okres od dnia zawarcia
umowy do dnia 30 listopada 2020 lub do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizacje
przedmiotu umowy, w zależności co nastąpi pierwsze.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa łososi (narybek letni 0+) Brda wraz z dopływami
Część nr: 44

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
03310000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
cała Polska

II.2.4) Opis zamówienia:
Ilości narybku letniego oraz miejsca wypuszczenia dla danej części zadania podane są w załącznik 1.12. –
Zarybienia narybkiem łososia dorzecza Wisły i jej dorzecza

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 25/03/2020
Koniec: 15/07/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projekcie Umowy
Ramowej i Umowy wykonawczej. Termin obowiązywania Umowy ramowej obejmuje okres od dnia zawarcia
umowy do dnia 30 listopada 2020 lub do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizacje
przedmiotu umowy, w zależności co nastąpi pierwsze.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa łososi (narybek letni 0+) Drwęca wraz z dopływami
Część nr: 45
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II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
03310000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
cała Polska

II.2.4) Opis zamówienia:
Ilości narybku letniego oraz miejsca wypuszczenia dla danej części zadania podane są w załącznik 1.12. –
Zarybienia narybkiem łososia dorzecza Wisły i jej dorzecza

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 25/03/2020
Koniec: 15/07/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projekcie Umowy
Ramowej i Umowy wykonawczej. Termin obowiązywania Umowy ramowej obejmuje okres od dnia zawarcia
umowy do dnia 30 listopada 2020 lub do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizacje
przedmiotu umowy, w zależności co nastąpi pierwsze.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa łososi (narybek letni 0+) Rega wraz z dopływami
Część nr: 46

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
03310000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
cała Polska

II.2.4) Opis zamówienia:
Ilości narybku letniego oraz miejsca wypuszczenia dla danej części zadania podane są w załącznik 1.13. –
Zarybienia narybkiem łososia rzek pomorskich



38 / 46

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 25/03/2020
Koniec: 15/07/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projekcie Umowy
Ramowej i Umowy wykonawczej. Termin obowiązywania Umowy ramowej obejmuje okres od dnia zawarcia
umowy do dnia 30 listopada 2020 lub do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizacje
przedmiotu umowy, w zależności co nastąpi pierwsze.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa łososi (narybek letni 0+) Parsęta wraz z dopływami
Część nr: 47

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
03310000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
cała Polska

II.2.4) Opis zamówienia:
Ilości narybku letniego oraz miejsca wypuszczenia dla danej części zadania podane są w załącznik 1.13. –
Zarybienia narybkiem łososia rzek pomorskich

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 25/03/2020
Koniec: 15/07/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
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Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projekcie Umowy
Ramowej i Umowy wykonawczej. Termin obowiązywania Umowy ramowej obejmuje okres od dnia zawarcia
umowy do dnia 30 listopada 2020 lub do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizacje
przedmiotu umowy, w zależności co nastąpi pierwsze.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa łososi (narybek letni 0+) Słupia wraz z dopływami
Część nr: 48

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
03310000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
cała Polska

II.2.4) Opis zamówienia:
Ilości narybku letniego oraz miejsca wypuszczenia dla danej części zadania podane są w załącznik 1.13. –
Zarybienia narybkiem łososia rzek pomorskich

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 25/03/2020
Koniec: 15/07/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projekcie Umowy
Ramowej i Umowy wykonawczej. Termin obowiązywania Umowy ramowej obejmuje okres od dnia zawarcia
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umowy do dnia 30 listopada 2020 lub do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizacje
przedmiotu umowy, w zależności co nastąpi pierwsze.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa łososi (narybek letni 0+) Drawa wraz z dopływami
Część nr: 49

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
03310000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
cała Polska

II.2.4) Opis zamówienia:
Ilości narybku letniego oraz miejsca wypuszczenia dla danej części zadania podane są w załącznik 1.14. –
Zarybienia narybkiem łososia dorzecza rzeki Odry

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 25/03/2020
Koniec: 15/07/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projekcie Umowy
Ramowej i Umowy wykonawczej. Termin obowiązywania Umowy ramowej obejmuje okres od dnia zawarcia
umowy do dnia 30 listopada 2020 lub do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizacje
przedmiotu umowy, w zależności co nastąpi pierwsze.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa łososi (narybek letni 0+) Gwda wraz z dopływami
Część nr: 50

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
03310000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
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Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
cała Polska

II.2.4) Opis zamówienia:
Ilości narybku letniego oraz miejsca wypuszczenia dla danej części zadania podane są w załącznik 1.14. –
Zarybienia narybkiem łososia dorzecza rzeki Odry

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 25/03/2020
Koniec: 15/07/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projekcie Umowy
Ramowej i Umowy wykonawczej. Termin obowiązywania Umowy ramowej obejmuje okres od dnia zawarcia
umowy do dnia 30 listopada 2020 lub do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizacje
przedmiotu umowy, w zależności co nastąpi pierwsze.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa Certy (narybek jesienny 0+) Wisła
Część nr: 51

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
03310000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
cała Polska

II.2.4) Opis zamówienia:
Ilości narybku jesiennego oraz miejsca wypuszczenia dla danej części zadania podane są w załącznik 1.15. –
Zarybienia narybkiem certy rzeki Wisły i jej dorzecza

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
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II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 25/03/2020
Koniec: 20/11/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projekcie Umowy
Ramowej i Umowy wykonawczej. Termin obowiązywania Umowy ramowej obejmuje okres od dnia zawarcia
umowy do dnia 30 listopada 2020 lub do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizacje
przedmiotu umowy, w zależności co nastąpi pierwsze.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa Certy (narybek jesienny 0+) Rega wraz z dopływami
Część nr: 52

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
03310000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
cała Polska

II.2.4) Opis zamówienia:
Ilości narybku jesiennego oraz miejsca wypuszczenia dla danej części zadania podane są w załącznik 1.16. –
Zarybienia narybkiem certy rzek pomorskich

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 25/03/2020
Koniec: 20/11/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie
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II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projekcie Umowy
Ramowej i Umowy wykonawczej. Termin obowiązywania Umowy ramowej obejmuje okres od dnia zawarcia
umowy do dnia 30 listopada 2020 lub do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizacje
przedmiotu umowy, w zależności co nastąpi pierwsze.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa Siei wędrownej (narybek jesienny 0+) Zatoka Pucka ujście Redy
Część nr: 53

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
03310000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
cała Polska

II.2.4) Opis zamówienia:
Ilości narybku jesiennego oraz miejsca wypuszczenia dla danej części zadania podane są w załącznik 1.17. –
Zarybienia narybkiem siei wędrownej Zatoki Puckiej

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 25/03/2020
Koniec: 20/11/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projekcie Umowy
Ramowej i Umowy wykonawczej. Termin obowiązywania Umowy ramowej obejmuje okres od dnia zawarcia
umowy do dnia 30 listopada 2020 lub do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizacje
przedmiotu umowy, w zależności co nastąpi pierwsze.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
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III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Wykonawca, posiada aktualne pozwolenie wodnoprawne, o którym mowa w ustawie Prawo wodne (Dz.U. z
2015 poz. 469, z późn. zm.) i posiada dokument świadczący o pochodzeniu tarlaków ze wskazanych miejsc
określonych w załączniku nr 1.1. - 1.17. do SIWZ. W celu spełnienia należy wstępnie wypełnić oświadczenie w
sekcji „α” oraz A:Kompetencje w części IV JEDZ

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Umowa ramowa ma na celu wyłonienie Wykonawców zdolnych technicznie i merytorycznie przygotowanych
do podpisania umowy wykonawczej. Realizacja części 51-53 jest uzależniona od środków, które pozostaną
po wykonaniu części 1-50. Zamawiający przed podpisaniem umowy ramowej może zażądać okazania lub
przekazania kopii decyzji/pozwolenia wodnoprawnego, o którym mowa w pkt. III 1. 1) potwierdzonej „za
zgodność z oryginałem” oraz w razie wątpliwości co do pochodzenia materiału zarybieniowego może żądać
dokumentów potwierdzających pochodzenie materiału zarybieniowego lub przeprowadzić genetyczne badania
porównawcze materiału zarybieniowego. Zawarcie umowy wykonawczej na realizację przedmiotu zamówienia
każdej części nastąpi w sposób ustalony indywidualnie z każdym wybranym Wykonawcą.
W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę tych
Wykonawców

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:
Zarybianie rybami dwuśrodowiskowymi muszą zostać wykonane w ściśle określonych warunkach
środowiskowych oraz w odpowiedniej fazie rozwojowej ryb. Nasilające się zmiany pogodowe powodują szybsze
wzrosty i dojrzewanie ryb oraz zdecydowanie skracanie optymalnych okresów transportu ryb oraz zarybień.
Niemożliwe i niewskazane jest przetrzymywanie materiału zarybieniowego, gdyż oznacza to przekroczenie
faz rozwojowych, po których ryby nie przystosowują się do warunków naturalnych. Cykl rozwojowy ryb
dwuśrodowiskowych musi być zrealizowany w przypadku smoltów zasadniczo do 15 maja. Termin warunkuje
prawidłowy proces smoltyfikacji i początek zmian fizjologicznych przystosowujących ryby do życia w wodzie
słonej oraz podjęcie przez nie wędrówki do morza. Opóźnienia realizacji zadania to strata efektywności
wykorzystania wyprodukowanego materiału zarybieniowego.
Zachowanie zasad i terminu zarybiania jest warunkiem powodzenia procesu odtwarzania i restytucji
zagrożonych gatunków ryb.

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
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Zamówienie obejmuje zawarcie umowy ramowej
Umowa ramowa z jednym wykonawcą

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

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

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 23/03/2020
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 23/03/2020
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:
Otwarcie ofert następuje w siedzibie Zamawiającego poprzez kliknięcie przycisku „odszyfruj oferty”. Otwarcie
ofert jest jawne.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Oferta winna być sporządzona z zachowaniem postaci elektronicznej i podpisana kwalifikowanym podpisem
elektronicznym pod rygorem nieważności. Składanie ofert odbywa się przez platformę: miniPortal

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Stosowane będą zlecenia elektroniczne
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
Oferta winna być sporządzona z zachowaniem postaci elektronicznej i podpisana kwalifikowanym podpisem
elektronicznym pod rygorem nieważności. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia,
zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny
niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców na miniPortalu. Oferta
powinna zostać sporządzona według wzoru formularza ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ,
do oferty należy dołączyć JEDZ, w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP). W
przypadku podpisywania oferty lub poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę
niewymienioną w dokumencie rejestrowym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne
pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo winno być złożone w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym
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podpisem elektronicznym osoby/osób upoważnionej do reprezentacji, wskazanej we właściwym rejestrze lub
poświadczone przez notariusza.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul.Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Środki ochrony prawnej (odwołanie, skarga do sądu) w niniejszym postępowaniu przysługują Wykonawcy,a
także innym podmiotom, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może
ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp. czynności Zamawiającego podjętej
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest
zobowiązany na podstawie ustawy 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 lub w postaci elektronicznej
podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego
certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
5. Szczegółowe informacje na temat odwołania oraz skargi znajdują się w ustawie Pzp, w dziale VI „Środki
ochrony prawnej”.

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

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
05/03/2020
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