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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH 
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego w celu  

 zawarcia umowy ramowej na wykonywanie operatów sza cunkowych dotycz ących 

nieruchomo ści gruntowych niezabudowanych i le śnych, realizowanych w ramach 

projektu LIFE11 NAT/PL/422 .     

 

I.  Nazwa i adres Zamawiaj ącego 

Biebrzański Park Narodowy z siedzibą w Osowcu-Twierdzy 

Osowiec Twierdza 8, 

19-110 Goniądz 

woj. podlaskie 

adres strony internetowej: www.biebrza.org.pl 

tel.:  (85) 738 06 20, 738 30 00 

fax.: (85) 738 30 21 

Godziny urzędowania: 7.30-15.30 

  

II. Tryb udzielenia zamówienia:  

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z 

przepisami  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 

2010r.,Nr113,poz.759 ze zm.),zwanej dalej „ustawą Pzp”, dla zamówienia o wartości 

nieprzekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty określonej w przepisach 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 
III. Opis przedmiotu zamówienia 

CPV :  70000000-1 Usługi w zakresie nieruchomości 

1.Przedmiotem postępowania jest wyłonienie 3 wykonawców, z którymi zostaną zawarte 
umowy ramowe, dotyczące  usług polegających na wykonaniu :  

1.1  maksymalnie 288 operatów szacunkowych w celu określenia wartości rynkowej 
nieruchomości gruntowych i leśnych przeznaczonych do zakupu przez 
Zamawiającego. 
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Operaty szacunkowe winny być wykonane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r.,Nr 102,poz.651 z 
późn. zm.) i Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 września 2004r. w sprawie 
wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 
207, poz. 2109 z późn. zm.) oraz standardami zawodowymi rzeczoznawców 
majątkowych i innymi przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie.  
. 

 
2. Miejsce położenia nieruchomości  podlegających wycenie : 

a) Gmina Dąbrowa Białostocka, obręb geodezyjny: Harasimowicze, Szuszalewo, 
Nowa Kamienna, Stara Kamienna, Małowista, Kropiwno, Trzyrzeczki; 
b) Gmina Lipsk, obręb geodezyjny: Lipsk, Lipsk Miasto, Jałowo, Nowy Rogożyn, 
Stary Rogożyn, Rogożynek; 
c) Gmina Nowy Dwór, obręb geodezyjny: Chilmony, Koniuszki; 
d) Gmina Suchowola, obręb geodezyjny: Domuraty; 
e) Gmina Sztabin, obręb geodezyjny: Jasionowo k. Krasnegoboru, Jastrzębna 
Majątek, Jastrzębna Pierwsza, Komaszówka, Krasnoborki, Krasnybór, Ostrowie, 
Sztabin, Wolne. 

      
     3.  Zamawiający zawrze umowę realizacyjną- udzieli zamówienia, którego przedmiot jest  
objęty umową ramową, wykonawcom, z którymi zawarł umowę  ramową, zapraszając ich do   
składania ofert, kiedy zaistnieje potrzeba oszacowania nieruchomości przeznaczonej do 
zakupu przez Zamawiającego w okresie obowiązywania umowy ramowej. 
Oferta składana w wyniku zaproszenia nie może być mniej korzystna od oferty złożonej w 
niniejszym  postępowaniu prowadzonym w celu zawarcia umowy ramowej. 

 
4. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu LIFE11 NAT/PL/422 „Ochrona siedlisk 
mokradłowych doliny Górnej Biebrzy”, współfinansowanego przez instrument finansowy 
LIFE+ Wspólnoty Europejskiej, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej i Biebrzański Park Narodowy. 
 
 
 IV. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJ ĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE 
OFERT CZĘŚCIOWYCH. 
 
1.     Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.- 
  

V. Termin wykonania zamówienia. 

1. Termin obowiązywania umowy ramowej - 4 lata od dnia zawarcia umowy.  

      2. Terminy szczegółowe wykonania zamówień objętych umową ramową zostaną 

określone w umowach realizacyjnych zawieranych z wykonawcami, którzy podpiszą umowę 

ramową i uzyskają  zamówienie w trybie określonym w art. 101 ustawy Pzp . 

 

VI. Warunki udziału w post ępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 

spełnienia tych warunków. 
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1. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki 
udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych: 
1) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności,  jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania.  
2) posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia.  
3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia.  
Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował co  najmniej jedną osobą , która 
będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymującą się   doświadczeniem 
niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia  i kwalifikacjami zawodowymi  w 
zakresie szacowania nieruchomości uzyskanymi zgodnie z obowiązującymi 
przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 
z 2010r.,Nr 102,poz.651 z późn. zm.) 
 

4) znajdują  się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia.  

 
 

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, 
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej 
sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami 
niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu 
pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 

 
 

2.   W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w 
postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy 
Prawo zamówień publicznych. 

 
3. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą” spełnia-nie 

spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach 
wyszczególnionych w Rozdziale VII niniejszej SIWZ. 

 
 
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek 
określony w punkcie 2. powinien spełniać każdy z Wykonawców samodzielnie. 
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Rozdział VII. WYKAZ O ŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ 
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 
POSTĘPOWANIU: 

 
1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w 

Rozdziale VI pkt1  SIWZ do oferty należy załączyć: 
1.1.oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

określonych w art. 22 ust. 1   ustawy Prawo zamówień publicznych, według wzoru – 
Załącznik nr  2; 

1.2. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z 
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia 
niezbędnych do wykonania zamówienia oraz informacją o podstawie do 
dysponowania takimi osobami, a także oświadczenie że osoby, które będą 
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia 
rzeczoznawców majątkowych, wg wzoru - Załącznik nr 5  

 
2.  W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 
zamówienia    Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo 
zamówień publicznych należy złożyć następujące dokumenty: 

2.1.oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wg wzoru – Załącznik nr 3 ; 
      2.2.aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 
rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 
ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 
ustawy. W stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, 
wg wzoru – Załącznik nr 4  składają:  

a) osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tym przypadku, 
oświadczenie podpisane przez osobę fizyczną prowadzącą działalność 
gospodarczą lub oświadczenie podpisane przez odpowiednio umocowanego 
pełnomocnika osoby fizycznej ( wraz z załączonym pełnomocnictwem lub innym 
dokumentem, z którego wynika jego umocowanie), 

b) wszyscy wspólnicy spółki cywilnej ( osoby fizyczne ), tj. każdy ze wspólników 
spółki cywilnej składa odpowiednio jako:  
- oddzielne oświadczenie. W tym przypadku, każde oddzielne oświadczenie 

podpisane przez wspólnika spółki cywilnej lub oświadczenie podpisane przez 
odpowiednio umocowanego pełnomocnika wspólników spółki cywilnej ( wraz z 
załączonym pełnomocnictwem lub innych dokumentem, z którego wynika jego 
umocowanie ),  

lub łączne oświadczenie podpisane przez wszystkich wspólników spółki cywilnej lub 
odpowiednio umocowanego pełnomocnika wspólników spółki cywilnej ( wraz z 
załączonym pełnomocnictwem lub innym dokumentem, z którego wynika jego 
umocowanie 
 
2.3.aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego 
potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, 
że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu- 
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 
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wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
składania ofert; 
 
2.4.aktualne zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub 
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie 
zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub 
potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na 
raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu- 
wystawionego  nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków 
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania 
ofert. 

 
W przypadku oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o 
udzielenie zamówienia publicznego, ww. dokumenty oraz oświadczenie składa każdy 
z wykonawców oddzielnie.  

 
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej , zamiast dokumentów, o których mowa w pkt.4 ppkt  2-4  
składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania potwierdzający, że:  
1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 

6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,  

2) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i 
zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu- wystawionego  nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo składania ofert. 

 
3.Oferty wspólne 

  3.1.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 
  3.2. Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania 
ich  postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (należy  dołączyć do oferty 
pełnomocnictwo w oryginale lub uwierzytelnionej przez notariusza kopii). 
3.3.  oferta spełnić musi następujące wymagania: 

a) w odniesieniu do wymagań postawionych przez zamawiającego, każdy z 
wykonawców   występujących wspólnie, oddzielnie musi udokumentować, że nie 
podlega wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 ustawy Pzp, 

b) warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia, dysponowania osobami 
zdolnymi do wykonania zamówienia, a także sytuacji ekonomicznej i finansowej 
Wykonawcy mogą spełnić wspólnie, 

3.4. wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem 
występującym jako reprezentant pozostałych. 

3.5. przed podpisaniem umowy, Wykonawcy składający ofertę wspólną będą mieli 
obowiązek       przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę, 
zawierającą, co najmniej: 

- zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia 
gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację 
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przedmiotu zamówienia oraz solidarnej odpowiedzialności za realizację 
zamówienia, 

- określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy, 
- czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący 

realizację zamówienia. 
 
Uwaga : oświadczenia wymienione w pkt.1ppkt. 1.1 oraz w  pkt. 2 ppkt. 2.1 należy złożyć  w 
formie oryginału natomiast pozostałe dokumenty wymienione w Rozdz. VII SIWZ należy 
złożyć w formie oryginału lub  kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 
Wykonawcę lub osobę upoważnioną, z zachowaniem sposobu reprezentacji. 
 
 

VIII. Informacje o sposobie porozumiewania si ę Zamawiaj ącego z Wykonawcami oraz 

przekazywania o świadcze ń i dokumentów. 

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje oraz wszelką inną korespondencję 
Wykonawcy przekazują pisemnie na adres: Biebrza ński Par Narodowy 19-110 
Goni ądz, Osowiec Twierdza 8 (fax: 85 738 30 21) z dopisk iem na kopercie: znak 
sprawy:  Znak sprawy: GB/ZP-AW/B1-1  Zamawiający dopuszcza możliwość 
złożenia w/w dokumentów faksem pod warunkiem, że ich treść zostanie jednocześnie 
przekazana pisemnie na adres Zamawiającego. Za datę powzi ęcia wiadomo ści 
uważa się dzień, w którym strony post ępowania otrzymały informacj ę za 
pomoc ą faksu.  

 

IX. Osoby uprawnione do porozumiewania si ę z wykonawcami. 

Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami jest:  
 Artur Wiatr  tel.  85 73 80 620  

 

 X.    Wymagania dotycz ące wadium.  

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

 

 XI.  Termin zwi ązania ofert ą. 

Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. 

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

XII. Opis sposobu przygotowania oferty. 

1. Wykonawca składa jedną ofertę z zachowaniem formy pisemnej, napisaną w języku 
polskim. 

2. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. Zamawiający nie wyraża zgody na 
złożenie oferty w formie elektronicznej. 

3. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 
polski, poświadczonym przez Wykonawcę. 

4. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
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5. Wszystkie wymagane od wykonawców dokumenty, oświadczenia i zaświadczenia 

powinny przedstawiać aktualny stan faktyczny i prawny na dzień otwarcia ofert.  
6. Oferta musi być podpisana przez wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela 

wykonawcy. 
7. Zaleca się, aby: 

-  strony oferty były ponumerowane, 
- materiały nie wymagane przez Zamawiającego, tj. nie stanowiące oferty (druki i 
foldery reklamowe), były wyraźnie oznaczone i oddzielone od oferty. 

8. Pełnomocnictwo składane do oferty winno być podpisane przez osoby upoważnione 
(upełnomocnione) do reprezentowania wykonawcy. Dokument ten może Wykonawca 
złożyć w oryginale lub w postaci kopii uwierzytelnionej przez notariusza .  

9. Wszystkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany winny być  podpisane przez 
osobę(-y) podpisującą(-e) ofertę. Poprawki mogą być dokonane jedynie poprzez 
czytelne przekreślenie błędnego zapisu i wstawienie poprawnego. 

10. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać 
ofertę. Wprowadzone zmiany do złożonej oferty należy umieścić w dodatkowej 
kopercie z napisem „Zmiana do oferty na zadanie pn. 
........................................(wpisać nazwę przedmiotu zamówienia)”  oraz dane 
Wykonawcy (pełna nazwa firmy i adres). Koperta musi być zaadresowana na 
Zamawiającego. 

11. Wykonawca może wycofać złożoną ofertę wyłącznie w formie pisma wycofującego 
ofertę przed upływem terminu składania ofert. 

12. Wymagane jest, aby informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów  ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 ze zm.) były opisane i spięte w ofercie w sposób 
pozwalający na ich oddzielenie od reszty oferty. Przy braku wyraźnego rozdzielenia 
dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiający wszystkie 
dokumenty składające się na treść  oferty uzna za jawne. 

13. Wszystkie kartki oferty muszą być trwale połączone i włożone do jednej koperty 
zaopatrzonej Napisem „Oferta na zadanie pn. ............................ ........... (wpisać 
nazwę przedmiotu zamówienia) Nie otwiera ć przed  ........................ (wstawić datę 
otwarcia ofert i godzinę)” oraz dane  Wykonawcy (pełna nazwa firmy i adres).  
Koperta musi być zaadresowana na Zamawiającego. 

14. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie w myśl 
art. 84 ust. 2 ustawy. 

15. W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją istotnych warunków 
zamówienia ma zastosowanie ustawa Prawo zamówień publicznych. 

16. Właściwym i obowiązującym prawem do stosowania przy przeprowadzaniu 
przedmiotowego postępowania jest prawo polskie.   

 

XIII.  Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofe rt. 
1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Biebrzański Park Narodowy   
19-110 Goniądz Osowiec Twierdza 8,  pokój nr 14 (sekretariat)  do dnia 19 lutego 2013 

r. do godz. 12.00 . Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie 
podanym powyżej zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcom bez otwierania. 

2. Za moment złożenia oferty przyjmuje się termin skutecznego dostarczenia oferty 
Zamawiającemu. 



 
 
 

Preservation of wetland habitats in the upper Biebrza Valley 

Ochrona siedlisk mokradłowych doliny Górnej Biebrzy 

 

Projekt współfinansowany przez Instrument LIFE+ Komisji Europejskiej, Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Biebrzański Park Narodowy 

 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: GB/ZP-AW/B1-1 

 

3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiaj ącego:  Biebrzański Park Narodowy  19-
110 Goniądz Osowiec Twierdza 8,  pokój nr 38  dnia  19 lutego 2013 r. o godz. 12. 
30. 

4. Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą być obecni przy otwarciu ofert. 
5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a 

także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków 
płatności zawartych w ofertach. 

7. Informacje, o których mowa w pkt. 5 i 6 Zamawiający przekazuje niezwłocznie 
wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert na ich wniosek. 

 
 XIV. Opis sposobu obliczenia ceny. 
1. Wykonawca wypełnia „Formularz Oferty" (załącznik nr 1 do SIWZ), podając ceny 

jednostkowe w złotych polskich (PLN), w rozbiciu na cenę netto, podatek VAT, cenę 
brutto (cyfrowo i słownie) za wykonanie 1  operatu szacunkowego. 

2. Podane w ofercie ceny jednostkowe winny obejmować wszelkie koszty, jakie 
poniesie wykonawca z tytułu należytego oraz zgodnego z umową i obowiązującymi 
przepisami wykonania przedmiotu zamówienia. 

3. Wykonawca ponosić będzie skutki wynikające z nieuwzględnienia okoliczności, które 
mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym od Wykonawcy wymagane 
jest bardzo szczegółowe zapoznanie się z przedmiotem zamówienia, które umożliwi  
sprawdzenie warunków wykonania zamówienia i skalkulowania ceny oferty z należytą 
starannością. 
 
XV.  Informacje dotycz ące walut obcych przy rozliczeniach mi ędzy zamawiaj ącym, 
a Wykonawc ą. 
Zamawiający nie przewiduje możliwości rozliczeń z wykonawcą w obcej walucie. 
Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego będą realizowane w 
PLN. 

 
XVI. Opis kryteriów, którymi Zamawiaj ący będzie kierował si ę przy wyborze oferty 
najkorzystniejszej wraz z podaniem znaczenia tych k ryteriów oraz sposobu oceny 
ofert. 
1. Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej  oferty będzie się kierował 

następującym kryteriami: 
cena - 100 %.  
Ocena oferty wyrażona jest w punktach. 
 

2. Ocena ofert w zakresie przedstawionych wyżej kryteriów zostanie dokonana zgodnie 
ze wzorem: 
                        Cn 
              W=   ----------  x     100 pkt. 
                         Cb        
                   
W- wartość punktowa oferty 
Cn- cena najniższa spośród wszystkich rozpatrywanych ofert poszczególnych 
elementów zamówienia 
Cb- cena oferty badanej 
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4. Do porównania i oceny ofert Zamawiający będzie brał pod uwagę cenę brutto  jednego 
operatu szacunkowego.   

5. Zamawiający w celu oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku 
podatkowego zamawiającego (w przypadku wykonawcy zagranicznego z krajów Unii 
Europejskiej), zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie 
dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, doliczy do przedstawionej w 
ofercie ceny podatek od towarów i usług, który Zamawiający miałby obowiązek 
wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 
XVII.  Informacje o formalno ściach, jakie powinny zosta ć dopełnione po wyborze 
oferty w celu zawarcia umowy . 

1. Wykonawcy, którzy złożyli oferty, zostaną powiadomieni niezwłocznie : 
- o wyborze maksymalnie  sześciu  najkorzystniejszych ofert,  
- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone,  
- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania. 
2. W zawiadomieniu Zamawiający poda nazwę (firmę), adres wykonawcy, uzasadnienie 
wyboru tych Wykonawców, których oferty zostały wybrane jako najkorzystniejsze. 
3.    Niezwłocznie po wyborze ofert Zamawiający zamieści informację o wyborze tych ofert 
również na swojej stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym 
w swojej siedzibie, wymienionej w punkcie I niniejszej SIWZ. 
4. W zawiadomieniach  wysłanych do Wykonawców, których oferty zostały wybrane, 
Zamawiający określi termin i miejsce zawarcia umowy ramowej. 
 5.W przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia, Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia 
publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 
6. Najpóźniej w dniu zawarcia umowy Wykonawca dostarczy kopie dokumentów, o których 
mowa w  Rozdz. VI ust. 1 pkt 3 ( dot. uprawnień  rzeczoznawcy majątkowego ) potwierdzone 
za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę:  
7. Niezłożenie ww. dokumentów traktowane będzie jako odstąpienie Wykonawcy od 
podpisania umowy. 
 
XVIII.  Wzór umowy ramowej 
 
Wzór umowy ramowej stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. 
 
XIX.   Pouczenie o środkach ochrony prawnej 
 
Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu danego 
zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę  w wyniku naruszenia przez 
Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługuje  na podstawie 
art. 180 ust. 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 
2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) odwołanie wyłącznie wobec czynności: 
1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,  
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, 
3) odrzucenia oferty odwołującego. 

 
Załączniki: 
Załącznik nr 1 – Formularz oferty 
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik 2a- Zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do 
dyspozycji niezbędnych zasobów 
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Załącznik nr 3 - oświadczeniu o braku podstaw do wykluczenia 
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Załącznik nr 4 - oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 (dotyczy osób fizycznych), 
Załącznik nr 5 – Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia 

Załącznik nr 6 – wzór umowy ramowej 
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Załącznik nr 1do SIWZ  

 

 

 

FORMULARZ OFERTY  

 

 

WYKONAWCA: 

Niniejsza oferta zostaje złożona przez: 

L.p.  Pełna nazwa(y)  

Wykonawcy(ów) 

Adres(y) 

Wykonawcy(ów) 

Numer telefonu i 

faksu 

1.    

2.    

 

 

Oferuję/emy zrealizowanie przedmiotu zamówienia pn. zawarcie umowy ramowej na 
wykonywanie operatów szacunkowych nieruchomo ści niezabudowanych i le śnych w 

ramach Projektu LIFE11 NAT/PL/422 

 Za  jednostkow ą cenę ( cena 1 operatu szacunkowego) netto:   ………………. zł 
                                      

podatek VAT (….%):                                                              .........................zł 
 
razem brutto:                                                                        ...........................zł 
 
słownie złotych:  
........................................................................................................................................  
 
zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ. 
 
Oświadczam/y, że w cenie oferty zostały uwzgl ędnione wszystkie koszty 
niezbędne do zrealizowania zamówienia z nale żytą staranno ścią i zgodnie z 
wymogami Zamawiaj ącego.    
 

3. Składam(y) niniejszą ofertę we własnym imieniu / jako Wykonawcy wspólnie 
ubiegający się o udzielenie zamówienia.*      

4. Jestem/śmy związany/i niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ. 
5. Zapoznałem się/liśmy się ze SIWZ i projektem umowy i przyjmuję/emy te dokumenty 

bez zastrzeżeń. 
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6. Oświadczamy, że otrzymałem/liśmy konieczne informacje do przygotowania oferty. 
 
7. Oświadczam/y, że: 
     – zamówienie wykonam/y samodzielnie*) 
     – część zamówienia zamierzam/y powierzyć podwykonawcom (określić 

zakres):………………… 
8. Żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w 

rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / wskazane poniżej  
informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą 
być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania*: 

 
L.p. 

 
Oznaczenie rodzaju(nazwy) informacji 

Strony w ofercie  
(wyra żone cyfr ą) 

od do 
1.    
2.    

 
 
 
9. Oferta zawiera ............. kolejno ponumerowanych stron. 
10. Oferta składa się z niniejszego formularza ofertowego oraz: 

a. ..................................................................................................................................
........ 

b. ..................................................................................................................................
........ 

c. ..................................................................................................................................
....... 

d. ..................................................................................................................................
....... 

e. ..................................................................................................................................
...... 

f. ..................................................................................................................................
...... 

g. ..................................................................................................................................
....... 

     

 

 

 

…………..dnia…………………. ………………………………..                             

podpis i pieczęć osób/y 

upoważnionej 

 

* niepotrzebne skre ślić     
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Załącznik nr 2 do SIWZ  

 

 

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w 

post ępowaniu, o których mowa w art. 44 ustawy 

Prawo zamówie ń publicznych 

 

WYKONAWCA: 

L.p.  Pełna nazwa(y)  

Wykonawcy(ów) 

Adres(y) 

Wykonawcy(ów) 

Numer telefonu i 

faksu 

1.    

2.    

 

Oświadczam/y, że spełniam/y warunki udziału w postępowaniu o udzielenie  zamówienia tj.: 

1)  posiadam/y uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

2)  posiadam/y wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji przedmiotu 

zamówienia, 

3) dysponuję/jemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia, 

4)  znajduję/emy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej niezbędnej do realizacji 

przedmiotu zamówienia.   

 

 

 

…………..dnia…………………. ………………………………..                             

podpis i pieczęć osób/y 

upoważnionej 

 

 

Uwaga: 
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W przypadku gdy wykonawca skorzysta z regulacji art . 26 ust. 2b ustawy i b ędzie 

polega ć na wiedzy i do świadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnyc h do 

wykonania zamówienia lub zdolno ściach finansowych innych podmiotów, niezale żnie 

od charakteru prawnego ł ączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuac ji 

zobowi ązany jest udowodni ć zamawiaj ącemu, i ż będzie dysponował zasobami 

niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególno ści przestawiaj ąc w tym celu 

pisemne zobowi ązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji ni ezbędnych 

zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywani u zamówienia  (zgodnie z 

załącznikiem 2a do SIWZ).     
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Załącznik nr 2a do SIWZ  

 

 

Zobowi ązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy 

do dyspozycji niezb ędnych zasobów 

 

WYKONAWCA: 

L.p.  Pełna nazwa(y)  

Wykonawcy(ów) 

Adres(y) 

Wykonawcy(ów) 

Numer telefonu i 

faksu 

1.    

2.    

 

Zobowiązuję/emy się do oddania na rzecz 

....................................................................................................................................................

... 

 (nazwa wykonawcy składającego ofertę) 

do dyspozycji następujących niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy 

wykonywaniu 

zamówienia:................................................................................................................................

............. 

(wymienić zasoby) 

do realizacji zamówienia pn. 

....................................................................................................................................................  

................................................, dnia ........................... 
miejscowość 
                                                                                 

                                                                        podpis i pieczęć osoby(ób) 
upełnomocnionej(ych)   

                                                                                           do złożenia podpisu w imieniu 
podmiotu oddającego do  

                                                                                                 dyspozycji niezbędnych 
zasobów   
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………….…..dnia…………… ………………………………..                             

podpis i pieczęć osób/y 
upoważnionej 
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Załącznik nr 3 do SIWZ  

 

 

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy  

 

 

WYKONAWCA: 

L.p.  Pełna nazwa(y)  

Wykonawcy(ów) 

Adres(y) 

Wykonawcy(ów) 

Numer telefonu i 

faksu 

1.    

2.    

 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

oświadczam/y, że nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 

ustawy, który mówi, że: 

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 

1. wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując  zamówienia lub wykonując  je  
nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które 
uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania; 

2. wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, 
z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony 
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli 
przez likwidację majątku upadłego; 

3. wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni 
przewidziane prawem  zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

4. osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwa popełnione w związku z 
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo 
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe 
lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;  

5. spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w 
związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia,  przestępstwo przeciwko prawom 

osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku,  
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 
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gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w 
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub 
przestępstwa skarbowego;   

6. spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za 
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo 
przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowych, , a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w 
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub 
przestępstwa skarbowego;   

7. spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza 
prawomocnie skazano  za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o 
udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę 
zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, 
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w 
celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub 
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;   

8. osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie 
skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie 
zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, 
przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko 
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w 
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub 
przestępstwa skarbowego; 

9. podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia,  na 
podstawie przepisów  o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione 
pod groźbą kary. 

 

 

 

….…………..dnia…………………. ………………………………..                             

podpis i pieczęć osób/y 

upoważnionej 
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Załącznik nr 4 do SIWZ  

 

 

Oświadczenie osoby fizycznej o braku podstaw do wyklu czenia  

Wykonawcy w trybie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pra wo zamówie ń 

publicznych 

 

WYKONAWCA: 

L.p.  Pełna nazwa(y)  

Wykonawcy(ów) 

Adres(y) 

Wykonawcy(ów) 

Numer telefonu i 

faksu 

1.    

2.    

 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na          

……………………………………………………………………………………………………………

… 

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………….. 

(nazwa przedmiotu zamówienia) 

ja niżej podpisany: 

…………………………………………………………………………………………………… 

(Imię i nazwisko upoważnionej osoby podpisującej oświadczenie) 

 

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w 

zakresie art. 24 ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, 

który stanowi, że:  

z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, w 

stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem 

wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ  zatwierdzony prawomocnym 
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postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację 

majątku upadłego. 

 

…………..dnia…………………. ………………………………..                             

podpis i pieczęć osób/y 

upoważnionej 
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Załącznik nr 5 do SIWZ  

 

 

Wykaz osób,  

które b ędą uczestniczy ć w wykonaniu zamówienia 

 

 

WYKONAWCA: 

L.p.  Pełna nazwa(y)  

Wykonawcy(ów) 

Adres(y) 

Wykonawcy(ów) 

Numer telefonu i 

faksu 

1.    

2.    

 

Oświadczam/y,  że przy realizacji przedmiotowego zamówienia będą uczestniczyć niżej 

wymienione osoby: 

 

NAZWISKO I IMIĘ osoby, 

która b ędzie pełni ć 

poszczególne funkcje ze 

wskazaniem czy 

Wykonawca dysponuje czy 

będzie dysponował  n/w 

osob ą 

 

Rola 

w zespole 

wykonawczym 

 

Uprawnienia i 

nazwa organu, 

który je wydał 

 

Informacje na temat 

kwalifikacji zawodowych, 

doświadczenia i 

wykształcenia niezb ędnych 

do wykonania zamówienia, a 

także zakresu wykonywanych 

czynno ści w zespole 

wykonawczym 
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............................................

........................... 

 

Dysponuj ę/będę 

dysponował* 

 Specjalność 

………………

……… 

 

Nr 

........................

....... 

 

Wydał…………

……. 

 

 

...............................................

........................ 

 

 

...............................................

........................ 

 

............................................

........................... 

 

Dysponuj ę/będę 

dysponował* 

  

Specjalność 

………………

……… 

 

Nr 

........................

....... 

 

Wydał…………

……. 

 

 

...............................................

........................ 

 

 

...............................................

........................ 

 

............................................

........................... 

 

Dysponuj ę/będę 

dysponował* 

  

Specjalność 

………………

……… 

 

Nr 

........................

....... 

 

Wydał…………

……. 

 

 

...............................................

........................ 

 

 

...............................................

........................ 
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............................................

........................... 

 

Dysponuj ę/będę 

dysponował* 

  

Specjalność 

………………

……… 

 

Nr 

........................

....... 

 

Wydał…………

……. 

 

 

...............................................

........................ 

 

 

...............................................

........................ 

 

* niepotrzebne skre ślić 

 

Oświadczam/y,  że osoby, wymienione w wykazie (załącznik nr 5 do SIWZ ), które będą 

uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają  wymagane uprawnienia w 

specjalnościach określonych w załączniku . 

 

 

…………..dnia…………………. ………………………………..                             

podpis i pieczęć osób/y 

upoważnionej 

 

Uwaga: 

W przypadku gdy wykonawca skorzysta z regulacji art. 26 ust. 2b ustawy i będzie polegać na 

wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania 

zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru 

prawnego łączących go z nim stosunków, zobowiazany jest udowodnić zamawiającemu, iż 

będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności 

przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji 

niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Należy 

wypełnić załącznik nr 2a do SIWZ.    
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Załącznik nr 6 do SIWZ 

UMOWA RAMOWA 
 na wykonywanie operatów szacunkowych 

(wzór) 

zawarta w dniu ......................................... w Osowcu-Twierdzy pomiędzy stronami: 

Biebrzańskim Parkiem Narodowym, z siedzibą w Osowcu-Twierdzy 8, 19-110 Goniądz, 
zwanym w dalszej treści umowy "Zamawiającym",  

w imieniu i na rzecz którego działa Pan Roman Skąpski, Dyrektor Biebrzańskiego Parku 
Narodowego, a  

   WYKONAWCAMI: 

1.................................... 

reprezentowanym przez:....................................... 

2................................... 

reprezentowanym przez:....................................... 

3..................................... 

reprezentowanym przez:....................................... 

w  wyniku  przeprowadzonego   postępowania z odpowiednim zastosowaniem przepisów 
dotyczących  przetargu nieograniczonego pn.: „Zawarcie umowy ramowej na wykonywanie 
operatów szacunkowych nieruchomości gruntowych niezabudowanych i leśnych”  w ramach 
projektu LIFE11 NAT/PL/422 „Ochrona siedlisk mokradłowych doliny Górnej Biebrzy”, 
współfinansowanego przez instrument finansowy LIFE+ Wspólnoty Europejskiej, Narodowy 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Biebrzański Park Narodowy. 
 
o treści następującej: 
                                              § 1 
 
1.Celem  umowy jest ustalenie warunków dotyczących zamówień ,jakie mogą być udzielone 
w okresie oznaczonym w niniejszej umowie wykonawcom , będącym jej stronami 
,wyłonionym w drodze postępowania prowadzonego z odpowiednim zastosowaniem 
przepisów dotyczących przetargu nieograniczonego, na usługi opisane w § 2 niniejszej 

umowy . 
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                                                § 2 
 
1.Przedmiotem niniejszej umowy jest zobowiązanie Zamawiającego oraz Wykonawców do 
podjęcia  starań w celu udzielenia i wykonania zamówień realizacyjnych w okresie 
obowiązywania umowy ramowej, na usługi polegające na wykonywaniu: 
 a.  operatów szacunkowych określających wartość rynkową nieruchomości gruntowych 
niezabudowanych i leśnych przeznaczonych do zakupu przez Zamawiającego - max. 288 
operatów, 
znajdujących  się na terenie: 

a) Gmina Dąbrowa Białostocka, obręb geodezyjny: Harasimowicze, Szuszalewo, 
Nowa Kamienna, Stara Kamienna, Małowista, Kropiwno, Trzyrzeczki; 
b) Gmina Lipsk, obręb geodezyjny: Lipsk, Lipsk Miasto, Jałowo, Nowy Rogożyn, 
Stary Rogożyn, Rogożynek; 
c) Gmina Nowy Dwór, obręb geodezyjny: Chilmony, Koniuszki; 
d) Gmina Suchowola, obręb geodezyjny: Domuraty; 
e) Gmina Sztabin, obręb geodezyjny: Jasionowo k. Krasnegoboru, Jastrzębna 
Majątek, Jastrzębna Pierwsza, Komaszówka, Krasnoborki, Krasnybór, Ostrowie, 
Sztabin, Wolne. 

2.Szczegółowy opis przedmiotu umowy zawarty jest w Rozdz. III SIWZ. 
2.Zawarcie umowy ramowej nie jest jednoznaczne z udzieleniem zamówienia publicznego. 
3. Zamówienia realizacyjne będą udzielane Wykonawcom na podstawie odrębnych umów  
zawieranych na zasadach określonych w ustawie Pzp.   
4. Wysokość całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie zamówienia 
realizacyjnego nie może być wyższa od wynagrodzenia określonego na podstawie cen 
jednostkowych zaoferowanych przez Wykonawcę w ofercie złożonej w postępowaniu 
prowadzonym w celu zawarcia umowy ramowej, która stanowi załącznik nr l do SIWZ. 
5. Wykonawca nie może zaoferować w negocjacjach dotyczących zamówienia 
realizacyjnego lub w ofercie złożonej po zaproszeniu do składania ofert warunków mniej 
korzystnych niż te, jakie zaproponował w ofercie złożonej w postępowaniu prowadzonym w 
celu zawarcia umowy ramowej. 

§ 3 
 W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 
ramowej nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili 
zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia 
wiadomości o tych okolicznościach. 
 W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę, Zamawiający może wystąpić o 
odszkodowanie. 

§ 4 

Przewidywane terminy realizacji zamówień, jakie zostaną udzielone w ramach umowy 
ramowej: 
 Umowa realizacyjna na wycenę  nieruchomości - do 14 dni od daty podpisania 
umowy  

 

§ 5 
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1. Wykonawca poniesie wszelkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia 
realizacyjnego. Koszty uzyskania niezbędnych materiałów do wykonania zamówienia 
zostały wkalkulowane w podaną w umowie cenę usługi. 

2. Zamawiający zobowiązuje się nieodpłatnie udostępnić Wykonawcy do wglądu lub 
skopiowania na koszt Wykonawcy wszelkie posiadane dokumenty niezbędne do realizacji 
zamówienia realizacyjnego. 

§ 6 

Strony ustalają następujące Warunki dotyczące odbioru i płatności za wykonanie zamówień 
realizacyjnych: 
1. Podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę za wykonanie zamówienia 

jednostkowego stanowić będzie potwierdzony przez przedstawiciela 
Zamawiającego protokół odbioru zamówienia. Protokół ten zostanie sporządzony 
przez Zamawiającego po sprawdzeniu prawidłowości wykonania przedmiotu 
zamówienia realizacyjnego, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia przekazania 
Zamawiającemu przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia.  

2. Płatności będą dokonywane przelewem na rachunek bankowy wskazany przez 
Wykonawcę, w terminie 21 dni od dnia odbioru faktury przez Zamawiającego. Protokół 
odbioru, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do faktury. 
3. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 
4. Płatnikiem będzie Biebrzański Park Narodowy, Osowiec-Twierdza 8, 19-110 Goniądz, 
NIP 546 13 90 705 

§ 7 
Operaty szacunkowe, stanowiące przedmiot umowy realizacyjnej, Wykonawca zobowiązany 
będzie złożyć w formie papierowej w jednym egzemplarzu oraz w formie elektronicznej w 
formacie PDF. 
          § 8 

1.Umowa ramowa obowiązuje od dnia podpisania do dnia ..................( okres 4 lat od dnia 
podpisania umowy). 
2. Nieudzielenie przez Zamawiającego zamówienia realizacyjnego na podstawie zawartej 
umowy ramowej nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do jakichkolwiek roszczeń, w 
szczególności roszczeń odszkodowawczych. 

§ 9 

1. Zakres i wysokość kar umownych za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 
konkretnego zamówienia zostaną określone w umowie realizacyjnej . 

 

§ 10 

Wykonawca zobowiązuje się zachowywać w tajemnicy i nie przekazywać osobom trzecim 
żadnych informacji uzyskanych w związku z niniejszą umową ramową lub umowami o 
zamówienia jednostkowe, niezależnie od formy przekazania tych informacji i ich źródła, z 

wyjątkiem przypadków przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa. 



 
 
 

Preservation of wetland habitats in the upper Biebrza Valley 

Ochrona siedlisk mokradłowych doliny Górnej Biebrzy 

 

Projekt współfinansowany przez Instrument LIFE+ Komisji Europejskiej, Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Biebrzański Park Narodowy 

 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: GB/ZP-AW/B1-1 

 

§ 11 

1. Wprowadzenie zmian treści umowy wymaga sporządzenia pod rygorem nieważności 
pisemnego aneksu. Zmiany te nie mogą naruszać postanowień art. 144 ust. 1 ustawy Pzp, a 
potrzeba ich wprowadzenia może wynikać jedynie z następujących okoliczności: 
1) zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy, 
2) zmian danych teleadresowych określonych w niniejszej umowie, 
3) innych, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

§ 12 

Zamawiający przewiduje możliwość rozwiązania z Wykonawcą umowy ramowej w przypadku 
gdy: 
a) nie przystąpi on do negocjacji prowadzonych w trybie negocjacji bez ogłoszenia na 
dwa kolejne zaproszenia Zamawiającego   lub nie złoży oferty w dwóch kolejnych 
postępowaniach prowadzonych w tym trybie, 
b) nienależycie wykona co najmniej dwa zamówienia realizacyjne , których przedmiot objęty 
jest niniejszą umową ramową (np. spóźnienie w wykonaniu, wadliwe wykonanie, 
niewykonanie). 
      § 13 
 
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie 
przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego. 
2. Spory wynikłe w związku z realizacją niniejszej umowy ramowej oraz zamówień 
realizacyjnych będą rozpatrywane przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę 
Zamawiającego. 
3. Niniejsza umowa została sporządzona w ….......... jednobrzmiących 
egzemplarzach,.................. dla Zamawiającego i po 1 dla Wykonawców. 
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