
Goniądz: Budowa i wdrożenie Geoportalu Biebrzańskiego Parku 

Narodowego 

Numer ogłoszenia: 106590 - 2013; data zamieszczenia: 18.03.2013 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Biebrzański Park Narodowy , Osowiec-Twierdza 8, 19-110 Goniądz, woj. 

podlaskie, tel. 85 738 0620, faks 85 738 30 21. 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Państwowa osoba prawna. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa i wdrożenie Geoportalu 

Biebrzańskiego Parku Narodowego. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem 

zamówienia jest budowa i wdrożenie Geoportalu Biebrzańskiego Parku Narodowego, zwanego 

dalej systemem, w tym: - dostawa i instalacja serwera, - budowa portalu mapowego 2D, który 

będzie umożliwiał pozyskanie i gromadzenie danych przestrzennych, opisowych i innych mogących 

zostać powiązanych z przestrzenią, zarządzanie tymi danymi oraz ich redystrybucję w postaci 

zintegrowanej, zarówno dla odbiorców wewnątrz urzędu-za pomocą sieci lokalnej, jak i dla innych: 

służb terenowych Parku, instytucji, organizacji, mieszkańców, turystów, inwestorów, czy innych -z 

wykorzystaniem sieci Internet, za pomocą standardowej przeglądarki internetowej. - budowa portalu 

mapowego 3D, który będzie umożliwiać prezentację trójwymiarowego modelu doliny Biebrzy z 

wykorzystaniem sieci Internet za pomocą standardowej przeglądarki internetowej. - budowa 

aplikacji na urządzenia mobilne z systemem Android i IOS, - szkolenie administratora systemu. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 9 do Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia. 

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: 

 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających  

 Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających o których mowa w art. 67 ust. 1 

pkt 7 ustawy pzp. 



II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.22.10.00-0, 48.22.00.00-6, 48.00.00.00-8, 

80.50.00.00-9. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2013. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: nie dotyczy 

III.2) ZALICZKI 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 

OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

 III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie, 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek jeżeli udowodni, że wykonał i 

wdrożył w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej trzy Internetowe 

portale mapowe oparte o informacje przestrzenne i dostępne publicznie, o wartości co 

najmniej 200.000 złotych brutto każdy. 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie, 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca udowodni że dysponuje 

minimum trzema specjalistami ds. wdrożeń, z których każdy posiada minimum 2 letnie 

doświadczenie zawodowe w zakresie dostawy, instalacji i wdrożenia portali mapowych 

wykonanych z wykorzystaniem technologii WebGIS, 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 



o Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże posiada 

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, 

związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 300.000 zł. 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 

USTAWY 

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 

22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

należy przedłożyć: 

 wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 

odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami 

budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i 

wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych 

przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;  

 opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca 

jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia.  

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 

ustawy, należy przedłożyć: 

 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;  

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

 lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 

lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy 

do grupy kapitałowej;  

III.6) INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 

Wykaz zamówień w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i 

doświadczenia wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie z podaniem ich wartości, 

przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane oraz 

załączeniem dowodu (z załączeniem poświadczenia) potwierdzającego, że te usługi zostały 

wykonane należycie, według wzoru - Załącznik nr 4. 

SEKCJA IV: PROCEDURA 



IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia: www.biebrza.org.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Siedziba 

Zamawiającego pokój nr 23 w godzinach od 7:30-15:30. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 

26.03.2013 godzina 12:00, miejsce: Biebrzański Park Narodowy, Osowiec Twierdza 8, 19-110 

Goniądz na I piętrze w sekretariacie w pokoju nr 14. 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze 

środków Unii Europejskiej: Zamówienie udzielane w ramach Projektu LIFE11 NAT PL 422 pn. 

Ochrona Siedlisk mokradłowych doliny Górnej Biebrzy, współfinansowanego przez instrument 

finansowy LIFE Wspólnoty Europejskiej, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej oraz Biebrzański Park Narodowy.. 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 

przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 

niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na 

sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 

 

 

Zatwierdził : 

 

Dyrektor  

Biebrzańskiego Parku Narodowego 

mgr Roman Skąpski 


