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Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Park Narodowy "Ujście Warty"
O.3500.13.2017/II.ZP.1
Chyrzyno 1
Górzyca
69-113
Polska
Osoba do kontaktów: Robert Zdrojewski
Tel.:  +48 95/7524027
E-mail: jedz@pnujsciewarty.gov.pl 
Faks:  +48 95/7524027/16
Kod NUTS: PL431
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.pnujsciewarty.gov.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.pnujsciewarty.4bip.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/

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności
Środowisko

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

II.1.1) Nazwa:
Wyłonienie wykonawcy usługi teledetekcyjnej - w celu realizacji projektu (POIS.02.04.00-00-00-0006/18)
Numer referencyjny: O.3500.13.2017/II.ZP.1

II.1.2) Główny kod CPV
71354000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:

mailto:jedz@pnujsciewarty.gov.pl
http://www.pnujsciewarty.gov.pl
www.pnujsciewarty.4bip.pl
https://miniportal.uzp.gov.pl/
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Wyłonienie wykonawcy usługi teledetekcyjnej w celu realizacji projektu pn. „Ocena stanu zasobów
przyrodniczych obszaru Parku Narodowego “ Ujście Warty” oraz cennych fragmentów otuliny z wykorzystaniem
nowoczesnych metod teledetekcji w połączeniu z rozbudową interoperacyjnego Systemu Informacji
Przestrzennej Parku” (POIS.02.04.00-00-00-0006/18) w zakresie pozyskania danych teledetekcyjnych
aktualnych i archiwalnych oraz przeprowadzenia na podstawie pozykanych w projekcie danych analiz
dotyczących zasobów przyrodniczych Parku Narodowego “Ujście Warty”.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
71355100
72314000
72316000
72319000
79961200

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL431
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Park Narodowy “Ujście Warty” - obręb gmin: Witnica, Kostrzyn nad Odrą, Górzyca, Słońsk
Zgodnie z warunkami SIWZ

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa dostarczenia danych teledetekcyjnych i produktów ich analiz, które
posłużą do realizacji zadań mających na celu wsparcie zarządzania ochroną przyrody, w tym inwentaryzację
walorów i identyfikację ich zagrożeń mających wpływ na zachowanie różnorodności biologicznej i
krajobrazowej, w Parku Narodowym „Ujście Warty”. Realizacja przedsięwzięcia polegać będzie na pozyskaniu
danych teledetekcyjnych oraz inwentaryzacji stanu zasobów przyrodniczych i identyfikacji występujących
zagrożeń na podstawie pozyskanych danych teledetekcyjnych. Pozyskane informacje i produkty posłużą
weryfikacji danych zgromadzonych wcześniej do celów projektowych Planu Ochrony dla Parku. Zadanie
będzie realizowane w ramach umowy o dofinansowanie (POIS.02.04.00-00-00-0006/18) spełniającej
wytyczne programu - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko działanie 2.4.4d ocena stanu zasobów
przyrodniczych w parkach narodowych przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii teledetekcyjnych
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załącznikach.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 01/12/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
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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: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak Numer identyfikacyjny
projektu: POIS.02.04.00-00-00-0006/18

II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
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:
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego udział mogą brać wykonawcy, którzy:
5.1. Spełniają warunki udziału w zakresie:
5.1.1 Zdolności technicznej lub zawodowej. W tym zakresie Zamawiający wymaga aby Wykonawca:
5.1.1.1 Dysponował potwierdzeniem posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub
czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
5.1.1.2 Dysponował odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia; wykaz wymaganego
potencjału technicznego (który zostanie wykorzystany do realizacji zadań): wymagany (numer seryjny
urządzenia, forma posiadania: własność lub deklaracja do dysponowania sprzętem na czas realizacji zadań).
5.1.1.3 Dla potwierdzenia dysponowania odpowiednimi zespołem specjalistów zdolnym do wykonania
zamówienia, Wykonawca wykaże, że dysponuje zespołem składającym się z co najmniej 17 osób, które będą
uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w tym: kierownik projektu, specjaliści z zakresu teledetekcji, GIS,
fotogrametrii, botaniki, ochrony przyrody, geomorfologii. Wykazywane w doświadczeniu zawodowym projekty
mogą się powtarzać jeśli spełniają łącznie opisane kryteria.
5.1.1.4 Dla potwierdzenia posiadania wiedzy i doświadczenia Wykonawcy, Zamawiający będzie wymagał od
Oferenta doświadczenia łącznego w zakresie opisanym szczegółowo w załączniku nr 2 do SIWZ. Szczegółowy
opis warunków udziału w postępowaniu został zawarty w załączniku nr 2 do SIWZ.
5.1.2 Wykonawca jest obowiązany wykazać spełnienie warunków udziału w postępowaniu określonych w
ogłoszeniu o zamówieniu oraz w niniejszym dokumencie, w sposób i za pomocą dowodów określonych w
ustawie, w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5.1.2016 r. ustanawiającym standardowy
formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. U. UE L 3/16), zwanym dalej „jednolitym
dokumentem” oraz w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów,
jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz.
1126).
5.1.3 Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na
zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych, po spełnieniu warunków
określonych w art. 22a PZP, zgodnie z pkt 6.11. SIWZ.
5.1.4 W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia
(pkt5.1.1. SIWZ), Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują
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usługi, do realizacji, których te zdolności są wymagane – wykonanie części zamówienia w charakterze
podwykonawcy.
5.1.5 Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, o którym mowa powyżej, nie potwierdzają spełnienia
przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy
wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
5.1.5.1 zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, lub
5.1.5.2 zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności
techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt 5.1.1. SIWZ.
5.2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,
wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub
usługi, do realizacji, których te zdolności są wymagane.
5.3. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z powodów określonych
w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1), do 8) PZP.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Warunki realizacji umowy zawarte są w SIWZ i załącznikach do SIWZ. Uwaga, ze względu na ograniczenia
niniejszego publikatora w zakresie dotyczącym ilości znaków wyjaśnia się, że pełna dokumentacja
postępowania, w tym SIWZ z załącznikami w której zawarto pełną instrukcję postępowania znajduje się na
stronie Internetowej Zamawiającego pod linkiem
www.pnujsciewarty.4bip.pl

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania
zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4) 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: 01/04/2019

www.pnujsciewarty.4bip.pl
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Czas lokalny: 08:00

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: 01/04/2019
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.4.2019 r., o godz. 10.00 za pośrednictwem miniPortaluhttps://
miniportal.uzp.gov.pl/ w siedzibie Zamawiającego Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Oferenci mogą wziąć udział w otwarciu ofert. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści informację z
otwarcia ofert na stronie www.pnujsciewarty.4bip.pl

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
Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
Zamawiający wymaga aby faktury za wykonanie usługi były przesłane na adres:
sekretariat@pnujsciewarty.gov.pl 
Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w postępowaniu. Wartość wadium wynosi 60 000,00 PLN
(sześćdziesiąt tysięcy 00/100 zł)
W przypadku wnoszenia wadium w formach nie pieniężnych (opisanych w SIWZ) za pośrednictwem
miniPortaluhttps://miniportal.uzp.gov.pl/ Zamawiający wymaga złożenia dokumentu w formie elektronicznej
na zasadach określonych w SIWZ, z zastrzeżeniem, iż będzie on podpisany kwalifikowanym podpisem
elektronicznym przez Gwaranta tj. wystawcę gwarancji/poręczenia

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +49 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +49 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza

https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://miniportal.uzp.gov.pl/
www.pnujsciewarty.4bip.pl
mailto:sekretariat@pnujsciewarty.gov.pl
https://miniportal.uzp.gov.pl/
mailto:odwolania@uzp.gov.pl
https://www.uzp.gov.pl/kio
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ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +49 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +49 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18/02/2019

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

