
 
Znak sprawy: REN/ZP-AW/A10-19    Osowiec-Twierdza 06 czerwca 2011 

 
 
Zamawiający: 
Biebrzański Park Narodowy 
Osowiec-Twierdza 8 
19-110 Goniądz 
 
 

Do wszystkich Wykonawców 
w postępowaniu REN/ZP-AW/A10-19 

 
 

Pytania i odpowiedzi na zapytanie z dnia 3 czerwca 2011 
 

Dotyczy postępowania o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na 
„Wykonanie Numerycznego Terenu i Numerycznego Modelu Pokrycia Terenu w oparciu o lotniczy skaning 

laserowy (ALS) LIDAR” 
 
 
 W związku z otrzymaniem zapytania Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z 
29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) udziela 
odpowiedzi na skierowane zapytania: 
 
Pytanie 1: 
Odnośnie warunku określonego w rozdziale 5 SIWZ dotyczącego dysponowania przez 
Wykonawcę osobami o określonych kwalifikacjach i doświadczeniu – czy wykonawca może 
dysponować w jednej osobie specjalistą spełniającym jednocześnie warunki z zakresu dwóch 
specjalności? Np. czy specjalista ds. inwentaryzacji i opracowania szaty roślinnej 
ekosystemów otwartych może zostać wykazany w ofercie jako spełniający jednocześnie 
wymagania specjalisty ds. ekosystemów leśnych? Czy muszą to być dwie oddzielne osoby? 
 
Odpowiedź na pytanie 1 
W związku ze złożonym charakterem i rozmiarem Zamówienia oraz niewielkim przedziałem 
czasowym na wykonanie Zamówienia, Zamawiający wymaga aby Wykonawca dysponował 
osobnymi specjalistami w poszczególnym zakresie. Zatem specjalista ds. inwentaryzacji i 
opracowania szaty roślinnej ekosystemów otwartych nie może zostać wykazany w ofercie 
jako spełniający jednocześnie wymagania specjalisty ds. ekosystemów leśnych. 
 
Pytanie 2: 
W SIWZ, w rozdziale 10: „Opis sposobu przygotowania ofert”. w pkt. 10 Zamawiający 
pisząc o sposobie złożenia i oznaczenia oferty wskazuje, iż oferta powinna być oznaczona w 
następujący sposób: „nie otwierać przed 28 czerwca 2011 r., godz. 10 00”. W rozdziale 11 
SIWZ natomiast Zamawiający informuje, że ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 22 czerwca 2011 r. W związku z powyższym, Wykonawca zwraca się z 
prośbą o wyjaśnienie zaistniałej rozbieżności, co do terminów złożenia i otwarcia ofert. 
 
 



 
Odpowiedź na pytanie 2 
W rozdziale 10 SIWZ: „Opis sposobu przygotowania ofert”. w pkt. 10 Zamawiający pisząc o 
sposobie złożenia i oznaczenia oferty wskazując, iż oferta powinna być oznaczona w 
następujący sposób: „nie otwierać przed 28 czerwca 2011 r., godz. 10 00” nieświadomie 
popełnił pomyłkę wstawiając datę 28 czerwca 2011 r.  
Na oznaczeniu oferty winna być data 22 czerwca 2011 r. czyli tożsama z terminem składania 
ofert. 
Prawidłowo oferta powinna być oznaczona w następujący sposób zgodnie z poprawioną 
treścią Rozdziału 10 SIWZ, pkt. 10. ppkt. 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 otwierać przed 22 czerwca 2011 r., godz. 10 00 
” – bez nazwy i pieczątki Wykonawcy; 
 
Pytanie 3 
W rozdziale 5 SIWZ pkt.1. ppkt. 4 Zamawiający wymaga aby wykonawca był ubezpieczony 
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę stanowiącą co 
najmniej 20% wartości oferty brutto. Proszę o wyjaśnienie o jaką kwotę brutto chodzi 
Zamawiającemu. 
 
Odpowiedź na pytanie 3 
Zamawiającemu chodzi o co najmniej 20% od wartości brutto oferty jaką złoży Wykonawca 
Zamawiającemu w tym postępowaniu o zamówienie. 
 
Np. jeśli Wykonawca złoży ofertę, której wartość brutto wyniesie 100 000 zł wówczas kwota 
ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na jaką minimalnie powinien być ubezpieczony 
Wykonawca wynosi 20 000 zł.  


