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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwoty 

określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8  ustawy z dnia 29 stycznia 

2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). 

p.n. 

 

Sporządzenie studium wykonalności: Rozpoznanie możliwości 

i przygotowanie do wykupu lub zamiany prywatnych lub publicznych 

gruntów istotnych z punktu widzenia ochrony orlika grubodziobego 

Aquila clanga  w celu odtworzenia żerowisk/miejsc lęgowych 
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I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

Biebrzański  Park  Narodowy  z siedzibą  w  Osowcu Twierdzy 8, 19-110  Goniądz 

tel. (85) 738-06-20, fax. (85) 738-30-21, 

e-mail:  sekretariat@biebrza.org.pl 

NIP 719-10-01-869; REGON 001393349-00020, 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest SIWZ:  www.biebrza.org.pl 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. 

Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) zwanej dalej Pzp. 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotowe studium wykonalności zrealizowane zostanie w ramach projektu 

„Zabezpieczenie populacji orlika grubodziobego w Polsce: opracowanie Krajowego Planu 

Ochrony oraz podstawowe działania ochronne” LIFE08 NAT/PL/000511, finansowanego 

przez Instrument Finansowy Unii Europejskiej LIFE+ oraz Narodowy Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest:  

Rozpoznanie możliwości i przygotowanie do zakupu (lub zamiany) prywatnych lub 

publicznych gruntów, istotnych z punktu widzenia ochrony orlika grubodziobego w celu 

odtworzenia żerowisk/miejsc lęgowych na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego oraz 

obszaru NATURA 2000 Ostoja Biebrzańska. Specjalne studium wykonalności potencjalnego 

zakupu/zamiany zostanie przygotowane dla działek ewidencyjnych w celu zakupu/zamiany 

i ewentualnego włączenia do granic Biebrzańskiego Parku Narodowego w późniejszym 

etapie. 

2. Opis i zakres zamówienia:   

Studium wykonalności dotyczące wykupu gruntów przeprowadzone będzie poprzez badanie 

uwarunkowań społeczno-ekonomicznych, analizę finansową rynku oraz analizę prawną. 

Studium wykonalności zostanie przeprowadzone dla każdej działki ewidencyjnej wskazanej 

przez Zamawiającego. Łączny obszar analiz to 650ha gruntów, obejmujących 420 działek 

ewidencyjnych leżących w Biebrzańskim Parku Narodowym oraz otulinie. W miarę 

możliwości, Biebrzański Park Narodowy udostępni Wykonawcy dane personalne właścicieli 

wskazanych działek ewidencyjnych, jedynie do przetwarzania w celu realizacji niniejszego 

przedmiotu zamówienia (Wykonawca zostanie zobowiązany do podpisania oświadczenia 

o przetwarzaniu danych osobowych właścicieli gruntów jedynie do celów realizacji 

niniejszego przedmiotu zamówienia). Wykonawca zbada stan formalno-prawny wskazanych 

działek ewidencyjnych oraz przeprowadzi badanie uwarunkowań społeczno-ekonomicznych 

wskazanych gruntów poprzez kontakt z właścicielami działek ewidencyjnych i rozpoznanie 



 

 

możliwości wykupu/zamiany danych działek pod ochronę orlika grubodziobego. Większość 

właścicieli wskazanych gruntów jest mieszkańcami Kotliny Biebrzańskiej oraz bliskich okolic – 

w tym przypadku konieczne będą wizyty Wykonawcy u właścicieli gruntów. W przypadku 

kiedy właściciel/właściciele mieszkają poza Kotliną Biebrzańską, bądź poza granicami Polski, 

Wykonawca będzie się z danym właścicielem/właścicielami gruntów kontaktował 

telefonicznie, bądź drogą elektroniczną – jednak Biebrzański Park Narodowy nie dysponuje 

takimi danymi i z uwagi na to, Wykonawca będzie zobowiązany zdobyć takie dane we 

własnym zakresie (informacja telefoniczna itd.). Poza rozpoznaniem możliwości 

wykupu/zamiany, Wykonawca przeprowadzi analizy finansowe i prognozy rynku 

nieruchomości gruntowej na badanym terenie. W przypadku braku zainteresowania 

sprzedażą/zamianą, Wykonawca przedstawi właścicielowi danej działki/działek założenia 

projektu „Zabezpieczenie populacji orlika grubodziobego w Polsce: opracowanie Krajowego 

Planu Ochrony i podstawowe działania ochronne” oraz zachęci właściciela gruntu do 

podpisania porozumienia (przygotowanego i przekazanego przez pracownika Biebrzańskiego 

PN wyłonionemu Oferentowi) w sprawie użytkowania danego gruntu zgodnie z wymaganiami 

siedliskowymi orlika grubodziobego, jako gatunku priorytetowego. Ponadto, Zamawiający 

przeprowadzi z właścicielem ankietę, dotyczącą charakteru gospodarstwa rolnego oraz 

użytkowania trwałych użytków zielonych (opracowana ankieta zostanie przekazana 

Wykonawcy jako załącznik do umowy).  Wykonawca będzie zobowiązany do przekazywania 

przedmiotu zamówienia w częściach, na zakończenie każdego kwartału przez okres trwania 

umowy między Wykonawcą z Zamawiającym. Częściowe raporty z efektów prowadzonych 

prac będą przekazywane Zamawiającemu w postaci elektronicznej bazy danych w pliku Excel 

(szablon bazy danych zostanie przygotowany przez Zamawiającego i przekazany Wykonawcy 

jako załącznik do umowy). Przedmiot zamówienia w wersji ostatecznej zostanie przekazany 

Zamawiającemu w wersji papierowej oraz elektronicznej jako dokument zawierający dane z 

wszystkich raportów częściowych, wszelkie wymagane analizy i wnioski. Szczegółowy raport 

umożliwi wystąpienie o fundusze na sfinalizowanie zakupu gruntów i ich włączenie do 

Biebrzańskiego Parku Narodowego. 

Podsumowując, produktem niniejszego zamówienia będą: 

• Kwartalne raporty (rezultaty rozpoznania sytuacji formalno-prawnej oraz rynku 

nieruchomości gruntowej na wskazanym terenie) przekazywane Zamawiającemu 

drogą elektroniczną w postaci bazy danych Excel w terminach określonych w umowie 

zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą; 

• Końcowy raport zawierający wszystkie raporty kwartalne – rezultaty rozpoznania 

sytuacji formalno-prawnej oraz rynku nieruchomości gruntowej na wskazanym 

terenie, łącznie z analizami i prognozami rynku nieruchomości gruntowej na 

badanym terenie, wniosku końcowe (2 egzemplarze w wersji papierowej oraz 2 

egzemplarze w wersji elektronicznej przekazane Zamawiającemu na nośniku 

CD/DVD); 

• Przeprowadzone z właścicielami nieruchomości gruntowej ankiety; 

• Porozumienia zawarte z rolnikami ws. użytkowania gruntów zgodnie 

z przedstawionymi w porozumieniu wytycznymi. 

IV. Zamówienie realizowane będzie pod kodami Wspólnego Słownika Zamówień  



 

 

CPV - 71241000-9: Studia wykonalności, usługi doradcze, analizy. 

V. ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE UDZIELENIE ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAŁĄCEGO:  

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających: 

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50% 

wartości zamówienia podstawowego na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6 PZP 

Dotyczyć to może zamówień polegających na opracowaniu studium wykonalności na 

wykup/zamianę gruntów, z zastrzeżeniem, że realizowane będzie w ramach projektu LIFE08 

NAT/PL/000511. 

VI. ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH 

VII. ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH 

VIII. TERMINY WYKONANIA CAŁOŚCI ZAMÓWIENIA USTALA SIĘ DO DNIA 31 MARCA 2012 

IX. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki 

udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj.: 

a. posiadają  uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

b. posiadają  wiedzę i doświadczenie; 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 2 zamówienia 

na wykonanie studium wykonalności odpowiadające swoim rodzajem i wartością niniejszemu 

zamówieniu, 

c . dysponują  odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia; Zamawiający wymaga, aby  Wykonawca  dysponował co najmniej 1 osobą  posiadającą 

doświadczenie w zakresie sporządzania studium wykonalności, która opracuje wymaganą  

dokumentację 

d. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu 

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. 

 

 

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 X  

niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki 

wykonawca spełnił. 

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.  

X. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU 

POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

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

do oferty należy załączyć, poza oświadczeniem Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu (określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, według wzoru – 

Załącznik nr 2.), następujące dokumenty: 

1.1. Wykaz wykonanych zamówień dotyczących studium wykonalności w okresie ostatnich 3 lat 

przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie -zawierający co najmniej 2 zamówienia na wykonanie 

studium wykonalności, z podaniem wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, z załączeniem 

dokumentu potwierdzającego, że usługi te zostały wykonane należycie; 

1.2. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, odpowiedzialnych za 

świadczenie usług, wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - co najmniej 1 

osoba posiadająca doświadczenie w zakresie sporządzania studium wykonalności winna zająć się 

opracowaniem dokumentacji 

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 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wg wzoru – Załącznik nr 3; 

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

kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.  

3. 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.  

 

XI. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ 

PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, DOKUMENTÓW TAKŻE WSKAZANIE OSÓB 

UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

1. W przedmiotowym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 

Zamawiający i Wykonawcy przekazują: 

a.  pisemnie - na adres:  Biebrzański Park Narodowy, Osowiec-Twierdza 8, 19-110 Goniądz, 

woj. podlaskie  LUB 

  b. faksem - na nr: (0-85) 738 30 21  

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: 

w kwestiach proceduralnych - Tomasz Powałko, tel. 85 7383032, 85 7380620 w.288; fax. 857383021, 

e-mail: t.powalko@biebrza.org.p 

w kwestiach merytorycznych - Agata Nowogrodzka tel. 85 738 30 17, fax. 857383021, e-mail: 

a.nowogrodzka@biebrza.org.pl 

 

 

 

 

 



 

 

XII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM :  

Wykonawca przed upływem terminu składania ofert zobowiązany jest wnieść  wadium  w wysokości: 

2000,00 PLN  (słownie: dwa tysiące złotych 00/100 groszy) 

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 „ Sporządzenie studium wykonalności: 

Rozpoznanie możliwości i przygotowanie do wykupu lub zamiany prywatnych lub publicznych 

gruntów istotnych z punktu widzenia ochrony orlika grubodziobego Aquila clanga  w celu 

odtworzenia żerowisk/miejsc lęgowych” 

 

 Natomiast  dokumenty potwierdzające wniesienie wadium w innej formie  niż pieniężna (oryginał 

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

na  „Sporządzenie studium wykonalności: Rozpoznanie możliwości i przygotowanie do wykupu lub 

zamiany prywatnych lub publicznych gruntów istotnych z punktu widzenia ochrony orlika 

grubodziobego Aquila clanga  w celu odtworzenia żerowisk/miejsc lęgowych”,  natomiast kopię 

zamieścić w ofercie. 

 

XIII. Termin związania ofertą. 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą  rozpoczyna się wraz z 

upływem terminu  składania ofert. 

 

XIV. Opis sposobu przygotowania ofert. 

1. Do oferty muszą być załączone wszystkie wymagane dokumenty zgodnie z zaleceniami oraz 

przedstawionymi przez Zamawiającego załącznikami, wg następującej kolejności: 

1. Formularz ofertowy – zał. Nr 1 

2. Oświadczenia – zał. Nr 2 i 3 

3. Wykaz podwykonawców – zał. Nr, 4 (jeżeli dotyczy) 

4. Wzór umowy 

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: 

- zewnętrzna koperta powinna być zaadresowana na Zamawiającego i zawierać oznaczenie: 

Oferta wykonania usługi polegającej na sporządzeniu studium wykonalności pn. 

Rozpoznanie możliwości i przygotowanie do wykupu lub zamiany prywatnych lub 

publicznych gruntów istotnych z punktu widzenia ochrony orlika grubodziobego Aquila 

clanga  w celu odtworzenia żerowisk/miejsc lęgowych 

nie otwierać przed dniem 30.06.2011 przed godz. 12.00 

- 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. 

 

XV. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. w Biebrzańskim Parku Narodowym  w  Osowcu-

Twierdzy 8, 19-110 Goniądz na I piętrze w sekretariacie w pokoju nr 14 , nie później niż do dnia 

30.06.2011r. do godziny 11.00. 

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.06.2011 r. o godzinie 12.00 na II piętrze w pokoju nr 38 (sala  

narad) - w siedzibie Zamawiającego. Decydujące znaczenia dla oceny zachowania powyższego 

terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego . 

3.  Oferty złożone po terminie zostaną  zwrócone  bez otwierania. 



 

 

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. 

 

XVI. 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 2004 r. 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). 

 

XVII. Opis kryteriów ,którymi zamawiający będzie się 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. Zamawiający wybierze ofertę tego Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto.  

 

XVIII . Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

1.    W zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający poinformuje Wykonawcę 

 o miejscu  i  terminie zawarcia umowy. 

3. Postanowienia umowy zawarto we wzorze umowy, którą stanowi załącznik nr 5. 

4.  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.  

 

 

XIX . Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

  Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

 



 

 

XX. 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 

ustawy Pzp. 

 

XXI. PODWYKONAWCY 

Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom w tym celu dołączy do oferty 

wykaz części zamówienia powierzonej podwykonawcom -  Załącznik nr 4  

 

XXII. ZAŁĄCZNIKI 

1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1  

2. Wzór „Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków z art. 22 ust. 1” – załącznik nr 2 

3. Wzór „Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia art. 24” – załącznik nr 3 

4. Wzór „Wykaz podwykonawców” – załącznik nr 4 

5. Wzór umowy – załącznik nr 5 

 

 

        

         Zatwierdził:  

  

Dyrektor 

Biebrzańskiego Parku Narodowego 

 

                   

 

 

 


