
 Znak sprawy: REN/ZP-AW/A10-19 

 

 

  

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego o wartości przekraczającej 

wyrażoną w złotych równowartość kwoty 125.000 euro na usługę polegającą na:  
wykonaniu Numerycznego Modelu Terenu i Numerycznego Modelu Pokrycia Terenu w 

oparciu o lotniczy skaning laserowy (ALS) LIDAR. 
 

 

Zamówienie prowadzone jest w ramach realizacji projektu nr  

 LIFE09 NAT/PL/000258 „Renaturyzacja sieci hydrograficznej w Basenie Środkowym doliny 
Biebrzy. Etap I.”, współfinansowanego przez instrument finansowy LIFE Wspólnoty 
Europejskiej oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
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Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres ZAMAWIAJ ĄCEGO 

 

Biebrza ński Park Narodowy 

Osowiec-Twierdza 8 

19-110 Goni ądz 

NIP:719-10-12-761, REGON: 001393349 

http://www.biebrza.org.pl 

 

Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia 

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 

poz. 759 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp". 

 

Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia  

 

1. Przedmiotem zamówienia jest  usługa polegająca na wykonaniu: Numerycznego Modelu 

Terenu i Numerycznego Modelu Pokrycia Terenu w oparciu o lotniczy skaning laserowy 

(ALS,  LIDAR). 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ . 

3. Główny przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień - 71354100-5 Usługi 

odwzorowania cyfrowego; 71355100-2 Usługi fotogrametryczne; 90712000-1 Planowanie 

środowiska naturalnego (CPV): 

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania zarówno ofert częściowych jak i ofert 
wariantowych. 

5. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 

Rozdział 4. Termin wykonania zamówienia 

1. Wymagany (nieprzekraczalny) termin realizacji zamówienia: 31 grudnia 2011 

2. Harmonogram wykonania zamówienia: terminy, etapy realizacji i koszt zadań 

cząstkowych planowanych do wykonania w trakcie zamówienia przedstawi Wykonawca w 

oparciu o opis przedmiotu zamówienia, który stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ.  

Harmonogram zamówienia, stanowi Załącznik nr 9 do SIWZ.  

 

Rozdział 5. Warunki udziału w post ępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 

spełniania tych warunków 

 O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy: 



1. Spełniaj ą warunki okre ślone w art. 22 ustawy Pzp, dotycz ące:  

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie 

Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.  

2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał doświadczenie w wykonywaniu cyfrowych, 

spektrostrefowych ortofotomap lotniczych, Numerycznego Modelu Terenu (NMT) i 

Numerycznego Modelu Pokrycia Terenu (NMPK) w oparciu o lotniczy skaning laserowy 

LIDAR (ALS) i spektrostrefowe zobrazowania lotnicze pozyskane jednocześnie, jak również 

niezbędnych prac terenowych z tym związanych, w szczególności dotyczących weryfikacji 

dokładności metody z zastosowaniem powierzchni próbnych oraz kartowania roślinności w 

ramach prac taksacyjnych i urządzeniowych w ekosystemach leśnych i ekosystemach 

nieleśnych w Polsce lub w innych krajach członkowskich UE. 

Zamawiając uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie 

ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy w tym okresie –  wykonał co najmniej jeden NMT i NMPT w oparciu 

o lotniczy skaning laserowy LIDAR (ALS) i ortofotomapę dla terenów leśnych i ekosytemów 

nieleśnych wraz z planem urządzania lasu i planem ochrony ekosystemów nieleśnych w 

Polsce lub w innych krajach członkowskich UE, o łącznej wartości nie mniejszej niż   650 000 

PLN brutto. 

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia;.  

Zamawiający wymaga, aby  Wykonawca  dysponował co najmniej 8 osobami o 

doświadczeniu i kwalifikacjach wymienionych poniżej.  

a)  kierownik projektu - wykształcenie wyższe przyrodnicze ze szczególnym 

uwzględnieniem znajomości GIS, teledetekcji i technik tworzenia NMT i NMPT oraz 

pełnienie funkcji kierownika projektu lub zastępcy kierownika w realizacji co najmniej 

jednego projektu z wykonaniem NMT i NMPT dla obszarów cennych przyrodniczo: 

parków narodowych, parków krajobrazowych, rezerwatów przyrody, obszarów Natura 

2000 lub nadleśnictw Lasów Państwowych oraz doświadczenie w przeprowadzaniu 

szkoleń w tym zakresie; 

b) czterech specjalistów ds. ekosystemów le śnych , z wykształceniem wyższym 

leśnym, będących autorami lub współautorami przynajmniej 2 planów urządzania lasu; 

c)  dwóch specjalistów ds. inwentaryzacji i opracowyw ania szaty ro ślinnej 

ekosystemów otwartych - wykształcenie wyższe przyrodnicze, posiadanie 

doświadczenia w fitosocjologicznej inwentaryzacji szaty roślinnej i siedlisk oraz 



posiadanie doświadczenie w inwentaryzacji i monitoringu siedlisk przyrodniczych i 

gatunków Natura 2000, będących autorami lub współautorami przynajmniej 1 publikacji 

recenzowanej z zakresu swojej dziedziny; 

d) specjalista ds. systemów informacji przestrzennej (GIS) -  posiadający 

doświadczenie w    zakresie gromadzenia, przetwarzania i wizualizacji danych 

przestrzennych oraz wdrażania systemów GIS, doświadczenie w tworzeniu i obsługiwaniu 

NMT i NMPT oraz w przeprowadzaniu szkoleń w tym zakresie. 

 

 Zamawiający zaakceptuje zagraniczne kwalifikacje uznane w zakresie i na zasadach 

opisanych w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji 

zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. 

 

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał w banku lub spółdzielczej kasie 

oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, środki finansowe  

lub zdolność kredytową na kwotę 100 000 zł , a także aby był ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę stanowiącą co 

najmniej 20% wartości oferty brutto, a ponadto aby Wykonawca wykazał, że  w  roku 

obrotowym 2010 (a jeżeli okres działalności jest krótszy to w tym okresie) osiągnął obroty 

z tytułu prowadzenia działalności o wartości nie mniejszej niż 1 000 000 zł. 

 
 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. 

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 6  niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać 

jednoznacznie, 

iż w/w warunki wykonawca spełnił. 

2. Nie podlegaj ą wykluczeniu z post ępowania o udzielenie zamówienia publicznego z 

powodu niespełniania warunków, o których mowa w art .24 ust.1 ustawy Pzp. 

 



Rozdział 6. Wykaz o świadcze ń i dokumentów, jakie maj ą dostarczy ć Wykonawcy w 

celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w po stępowaniu i niepodlegania 

wykluczeniu z post ępowania: 

 

1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z post ępowania o udzielenie 

zamówienia  w okoliczno ściach o których mowa w art. 24 ust.1 Ustawy, 

Wykonawcy zobowi ązani są do zło żenia: 

 

1)  oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, według wzoru stanowiącego 

Załącznik Nr 2 do SIWZ . 

2)  aktualnego odpisu 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 ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 

1 pkt. 2 Ustawy Pzp, 

3)  aktualnego 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 – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania ofert, 

4)  aktualnego 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 ofert, 

5)  aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 

ust 1 pkt. 4 – 8 Ustawy wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania ofert, 

6)  aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 

ust 1 pkt. 9 ustawy wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert, 

 

2. Jeżeli Wykonawca ma siedzib ę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o któ rych mowa w niniejszym 



rozdziale - ust. 1 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym 

Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

 

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,  

b) 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;  

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; 

d) ponadto składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego 

miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą w 

zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt. 4 – 8.  

Dokumenty, o których mowa w ust. 2 lit. a, c i d powinny być wystawione nie wcześniej 

niż 6 miesięcy przed upływem terminu  składania ofert.  

Dokument, o którym mowa w ust. 2 lit. b powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 

miesiące przed upływem terminu  składania ofert.  

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1 niniejszego 

rozdziału, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed 

notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 

zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w 

którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 

 

3. W celu  potwierdzenia spełnienia warunków udział u w post ępowaniu, Wykonawcy  

zobowi ązani są do zło żenia: : 

1)  Oświadczenia o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy – według 

wzoru   stanowiącego Załącznik Nr 3 do SIWZ . 

 

2)  Wykazu wykonanych usług w zakresie sporządzania planów urządzenia lasu lub planów 

ochrony z zastosowaniem zobrazowań lotniczych i skanowania laserowego dla 

nadleśnictw, obszarów cennych przyrodniczo, obszarów Natura 2000, parków 

narodowych, parków krajobrazowych lub rezerwatów przyrody w okresie ostatnich trzech 

lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy — w tym okresie, według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 6 do SIWZ . Wraz z 

tym wykazem Zamawiający żąda załączenia dokumentów potwierdzających, że usługi te 

zostały wykonane należycie  Zamawiaj ący uzna warunek za spełniony, je śli 



Wykonawca  wyka że, że wykonał przynajmniej  jedno zamówienie o  warto ści  co 

najmniej  650 000 zł brutto. 

Do przeliczenia w PLN wartości zrealizowanych usług wyrażonych w walutach innych niż 

PLN, Zamawiający przyjmie  średni kurs publikowany przez  Narodowy Bank Polski  z 

dnia składania ofert. 

3) Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 

odpowiedzialnych za świadczenie usług  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 – według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 7 do SIWZ . 

4)  Informacji  z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, w których 

Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków 

finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w wysoko ści co najmniej 100 000 zł,  

wystawionej nie wcześniej niż  trzy  miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

5) Sprawozdania finansowego albo jego części, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego 

rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią odpowiednio o 

badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych 

do sporządzania sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających obroty 

oraz zobowiązania i należności za 2010 rok, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy - za ten okres. 

Z treści tych dokumentów,  powinno  wynikać, że Wykonawca w  roku obrotowym 2010 

(a jeżeli okres działalności jest krótszy, to w tym okresie) osiągnął obroty z tytułu 

prowadzenia działalności o wartości nie mniejszej niż 1 000 000zł. 

6)   Opłaconej  polisy, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że 

Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę stanowiącą co najmniej 20% 

wartości oferty brutto. 

 

Jeżeli Wykonawca, wykazuj ąc spełnianie warunku, o którym mowa w art.22 ust.1 pkt. 4 

ustawy, polega na zdolno ściach finansowych innych podmiotów na zasadach 

określonych w art. 26 ust.2b ustawy, winien przedło żyć dokumenty oraz informacj ę, o 

których mowa  w p.4,5,6, dotycz ącą tych podmiotów. 

 

4.  Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków dotyczących wiedzy i doświadczenia, 

potencjału technicznego, osób zdolnych do wykonania zamówienia oraz zdolności  

finansowych polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 

ust.2b ustawy Pzp zobowiązany jest oprócz oświadczeń  i dokumentów wymienionych w pkt. 



3.od ppkt2) do ppkt6) dodatkowo 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. 

Dokumenty i oświadczenia , o których mowa powyżej muszą zostać złożone w formie 

oryginału lub kopii poświadczonej za „zgodność z oryginałem„ przez Wykonawcę.  

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w 

przypadku podmiotów , o których mowa w § 1 ust.2 i 3 Rozporządzenia Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać 

zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty  mogą być składane,  kopie 

dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za 

„zgodność z oryginałem” przez wykonawcę lub te podmioty. 

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

 

5. Oferty wspólne 

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 

2) Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich 

w 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) 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 , 

c) wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem 

występującym jako reprezentant pozostałych. 

4)  Przed podpisaniem umowy, Wykonawcy składający ofertę wspólną będą mieli obowiązek       

przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę, zawierającą, co najmniej: 

a)  zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego 

swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia oraz solidarnej odpowiedzialności za 

realizację zamówienia, 

b)  określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy, 

c) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący 

realizację zamówienia. 



 

 

Rozdział 7. Informacje o sposobie porozumiewania si ę Zamawiaj ącego z 

Wykonawcami oraz 

przekazywania o świadcze ń i dokumentów a tak że wskazanie osób uprawnionych do 

porozumiewania si ę z Wykonawcami. 

1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje strony postępowania mogą 

przekazywać pisemnie, faksem – nr faksu : 85 7383021 ewentualnie drogą elektroniczną 

na adresy e-mail : biebrza@biebrza.org.pl oraz awiatr@biebrza.org.pl  

2.  Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje przekazane za pomocą 

faksu lub w formie elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron niezwłocznego 

potwierdzenia faktu ich otrzymania. W sytuacji , gdy wezwana strona nie potwierdzi ich 

otrzymania , to dla potrzeb ustalenia obowiązujących terminów będzie brana pod uwagę 

data uwidoczniona na wydruku z faksu lub przekazu elektronicznego. 

3.  Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji.  

Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień, jednak nie później niż na 6 dni przed 

upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż 

do końca dnia w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

4. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu 

wyjaśnienia wątpliwości dotyczących Specyfikacji. 

5. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest: 

Artur Wiatr, tel. 85 7383032, 85 7380620 w.228; fax. 85-7383021, e-mail: 

awiatr@biebrza.org.p 

   lub Mariusz Siłakowski tel./fax. j.w.,  e-mail: msilakowski@biebrza.org.pl 

 

Rozdział 8 . Wymagania dotycz ące  wadium. 

Wykonawca przed upływem terminu składania ofert zobowiązany jest wnieść  wadium  w 

wysokości: 20 000 PLN.  

Wadium wnosi się w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.  

Wadium w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy nr 49 1010 1049 0003 9013 9120 

000, z dopiskiem na przelewie „Wadium w postępowaniu na wykonanie Numerycznego 

Modelu Terenu Numerycznego Modelu Pokrycia Terenu w oparciu o lotniczy skaning 

laserowy  (ALS) LIDAR”. 

 

Natomiast  dokumenty potwierdzające wniesienie wadium w innej formie iż pieniężna 



(oryginał dokumentu) należy dołączyć do oferty w oddzielnej  kopercie z dopiskiem „ Wadium 

w postępowaniu na wykonanie Numerycznego Modelu Terenu Numerycznego Modelu 

Pokrycia Terenu w oparciu o lotniczy skaning laserowy LIDAR (ALS)”, natomiast kopię 

zamieścić w ofercie. 

 

 

Rozdział 9. Termin zwi ązania ofert ą. 

Termin związania ofertą wynosi 60 dni.  Bieg terminu związania ofertą  rozpoczyna się wraz z 

upływem terminu  składania ofert. 

 

Rozdział 10. Opis sposobu przygotowania ofert. 

1. Oferta winna zawiera wszystkie dokumenty i oświadczenia wymienione w Rozdziale 6 

niniejszej SIWZ  oraz 

a)  Wypełniony formularz oferty z wykorzystaniem wzoru  (załącznik nr 4 do SIWZ ). 

b)  Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o 

których        mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy (załącznik nr 2 do SIWZ ). 

c)  Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy (załącznik nr 3 

do   SIWZ). 

 d)  Wykaz wykonanych usług (załącznik nr 6 do SIWZ ) wraz z dokumentami 

potwierdzającymi, że usługi te zostały wykonane należycie. 

 e)  Wykaz osób i podmiotów (załącznik nr 7 do SIWZ ). 

 f)   Podpisany wzór umowy (załącznik nr 8 do SIWZ ). 

Pozostałe załączniki i wymagane przez Zamawiającego dokumenty wymienione w  

Rozdziale 6 niniejszej Specyfikacji. 

2. Oferta musi być  napisana  w języku polskim na maszynie do pisania, komputerze lub 

inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę( y) upoważnioną do 

reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz.   

3. Zaleca się ,aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a 

cała oferta wraz  z załącznikami była  w trwały sposób ze sobą połączona , (np. 

zbindowana, zszyta) oraz zawierała spis treści. 

4. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii 

dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym( ewidencyjnym) 

Wykonawcy, należy do 

      oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo- w oryginale lub kopię pełnomocnictwa  

uwierzytelnioną przez notariusza.  

5. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści  Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia. 



6. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę , zawierającą jedną, jednoznacznie 

opisaną           propozycję. 

7.  Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie 

przez osobę   podpisującą ofertę. 

8.  Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

9.  Ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami należy złożyć w zamkniętej 

kopercie,  ,     w siedzibie Zamawiającego  : Osowiec Twierdza 8, 19-110 Goniądz , w 

Sekretariacie. 

10.  Wykonawca zamieszcza ofertę w zamkniętej zewnętrznej i wewnętrznej kopercie z tym, 

że: 

a) zewnętrzna koperta powinna być zaadresowana na Zamawiającego i zawierać 

oznaczenie: ”Oferta na wykonanie Numerycznego Modelu Terenu Numerycznego 

Modelu Pokrycia Terenu w oparciu o lotniczy skaning laserowy  (ALS) LIDAR” oraz 

„nie otwiera ć przed 28 czerwca 2011 r., godz. 10 00 ” – bez nazwy i pieczątki 

Wykonawcy; 

b) koperta wewnętrzna powinna zawierać ofertę i być zaadresowana na Wykonawcę, 

tak, aby można ją było odesłać bez otwierania, w przypadku złożenia oferty po 

terminie. 

11.  Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić (poprawić, 

uzupełnić) ofertę. 

  Zmiana oferty może nastąpić, tylko poprzez złożenie pisemnego powiadomienia o 

wprowadzeniu zmian do oferty, według takich samych zasad jak składana oferta z 

dopiskiem na kopercie: „ZMIANA”. Oferta, zmieniająca wcześniej złożoną ofertę musi 

jednoznacznie wskazywać, które postanowienia oferty są zmieniane. 

12.   Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać  swoją ofertę z 

postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad 

jak wprowadzenie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. 

13. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art.8 w z. Z art.96 ust.3 ustawy Pzp., oferty 

składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu 

od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca zgodnie z 

prawem zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane. 

14. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa, były 

przez  wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica 

przedsiębiorstwa” lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. 

W razie braku takiego wskazania, Zamawiający uzna, że wszelkie oświadczenia i 

zaświadczenia składane w trakcie postępowania są jawne bez zastrzeżeń. Zastrzeżenie 



informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji będzie traktowane jako bezskuteczne. 

 

Rozdział 11. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert 

 

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami należy złożyć w 

nieprzekraczalnym        terminie do dnia  22 czerwca  2011 r. do godz. 9:00 w siedzibie 

Zamawiającego: Osowiec-Twierdza  8,  w sekretariacie pokój nr 14. Decydujące znaczenia 

dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina pływu oferty do 

Zamawiającego . 

2.  Oferty złożone po terminie zostaną  zwrócone  bez otwierania. 

3. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 22 czerwca 2011r.  o godz. 10:00 w siedzibie 

Zamawiającego: Osowiec-Twierdza 8, w sali konferencyjnej pokój nr 38. 

4.   Informacje, o których mowa w art.86 ust.3 i 4 ustawy Pzp Zamawiający przekaże 

niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek. 

 

 

 

 

Rozdział 12. Opis sposobu obliczenia ceny oferty. 

 

1.Cena oferty musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 

zamówienia zgodne z opisem przedmiotu zamówienia określonym w niniejszej SIWZ. 

2. Wykonawca określa  cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w formularzu oferty 

ceny brutto oferty. 

3. Stawka podatku VAT jest określana zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r o podatku od 

towarów i usług( Dz.U. z 2004r., Nr 54,poz.535). 

4. Ceny muszą być podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku ( 

zasada zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5- należy 

zaokrąglić w górę). 

5. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich ( PLN). 

 

Rozdział 13. Opis kryteriów ,którymi zamawiaj ący będzie si ę kierował przy wyborze 

oferty oraz sposób oceny ofert. 

1.Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert, jakim 

jest CENA 100%. 



2. Kryterium „cena” będzie oceniane punktowo, osobno dla każdej części zamówienia. 

Każdorazowo za najkorzystniejszą Zamawiający uzna ofertę, która uzyska najwyższą 

liczbę punktów. Oferta z najniższą ceną otrzyma 100 punktów. 

  

Sposób przyznania punktów w kryterium „cena”: 

 

               Cena brutto oferty najniższej 

LP   =  ------------------------------------------ x 100 pkt 

               Cena brutto oferty ocenianej 

 

3. Zamawiaj ący wybierze ofert ę tego Wykonawcy, który zaoferuje najni ższą cenę 

brutto.  

 

Rozdział 14 . Informacje o formalno ściach, jakie powinny zosta ć dopełnione po 

wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamó wienia publicznego. 

1. W zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający poinformuje 

Wykonawcę 

  o miejscu  i  terminie zawarcia umowy. 

2. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą 

dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to 

nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.  

 

 

Rozdział 15 . Wymagania dotycz ące zabezpieczenia nale żytego wykonania umowy, 

  Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy. 

 

Rozdział 16. Wzór umowy. 

1.Wzór umowy stanowi załącznik Nr 8 do SIWZ . 

2. Zgodnie z art. 144 ust. 1 Ustawy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy na 

zasadach określonych we wzorze umowy. 

Rozdział 17. Podwykonawcy 

1. Zamawiający żąda by Wykonawca wskazał część zamówienia, której wykonanie powierzy 

Podwykonawcom – w załączniku nr 5 do SIWZ . 

2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za prace, które 

wykonuje przy pomocy Podwykonawców. 



Jeżeli w trakcie realizacji zamówienia Wykonawca zleci Podwykonawcy pracę nie 

wymienioną w formularzu ofertowym, jest zobowiązany powiadomić o tym Zamawiającego i 

uzyskać jego akceptację.  

 

Rozdział 18. Środki ochrony prawnej 

Każdemu wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 

danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 

Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w 

Dziale VI ustawy Pzp.  

Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa 

w art.154 pkt. 5 ustawy Pzp. 

 
19 .  Wykaz zał ączników do SIWZ: 
….............................................. 
Załącznik nr 1 . Opis przedmiotu zamówienia 

Załącznik nr 2 . Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 3 . Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 4 . Formularz oferty 

Załącznik nr  5  Część zamówienia powierzona Podwykonawcy 

Załącznik nr 6 . Wykaz realizowanych zamówień  

Załącznik nr 7 . Wykaz osób i podmiotów, którymi dysponuje lub będzie dysponował 

Wykonawca  

i które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia 

Załącznik nr 8.  Wzór umowy 

Załącznik nr 9.  Harmonogram realizacji zamówienia 

 

 

            Zatwierdził: 
 

     DYREKTOR 
Wojciech Dudziuk 


