
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym 
 

zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  
(jedn. tekst Dz. U. z 2014 r. poz. 907 ze zmianami) 

o wartości poniżej kwoty określonej w Art. 11.8 ustawy PZP 

 

Pieniński Park Narodowy 

34-450 Krościenko ul. Jagiellońska 107 b 

tel. (0-18) 262 56-01, 262-56-02 fax (0-18) 262-56-03 

ogłasza przetarg ograniczony na 

modernizację systemu GIS oraz jego wdrożenie, zakup licencji GIS na serwer oraz szkolenie 
pracowników w zakresie obsługi systemu GIS dla Pienińskiego Parku Narodowego 

 

1. Nazwa (firma) i adres zamawiającego; 

1) Pieniński Park Narodowy   
ul. Jagiellońska 107 B 
34-450 Krościenko n/D 

2) nr konta bankowego: 17 1130 1150 0012 1252 6590 0001    BGK Oddział Kraków 
3) NIP: 735-285-46-21 
4) REGON: 122456671 
5) faks (018) 262-56-03 
6) telefon (018) 262-56-01 
7) e-mail: biuro@pieninypn.pl  
8) strona www.pieninypn.pl 
9) godziny urzędowania 7.00 – 16.00. 

2. Tryb zamówienia; 

Przetarg ograniczony 

3. Przedmiot zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert 
częściowych; 

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy modernizacji i 
wdrożenia systemu GIS, podniesienie licencji GIS na serwer oraz przeprowadzenia szkolenia 
pracowników dla Pienińskiego Parku Narodowego w Krościenku n/D.  
 
Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  

- 72.00.00.00-5 – Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, 
internetowe i wsparcia 

- 48.00.00.00-8 – Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne,  

- 80.53.31.00-0 –  Usługi szkolenia komputerowego 
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W ramach planowanej modernizacji systemu GIS należy:  
1) przygotować portal mapowy (geoportal Pienińskiego Parku Narodowego),  

2) zbudować aplikację z zakresu monitoringu przyrodniczego i aktualizacji informacji 
przestrzennej (aplikacje desktopowe i aplikacja webowa służąca do zdalnej 
aktualizacji),  

3) zbudować aplikację przetwarzającą dane z monitoringu flory i fauny (aplikacje 
desktopowe i aplikacja webowa służąca do zdalnej aktualizacji), 

4) zbudować aplikację umożliwiającą planowanie i ewidencjonowanie wykonanych 
zabiegów ochronnych (plan ochrony oraz aplikacji webowej do ewidencji pozyskania 
i rozchodu surowca drzewnego z lasów Skarbu Państwa i lasów nadzorowanych - 
aplikacje desktopowe i aplikacja webowa służąca do zdalnej aktualizacji), 

5) zbudowanie aplikacji desktopowej integrującą system SILP z systemem GIS 
(przeniesienie istniejących danych SILP do systemu GIS)  

6) zbudować aplikacji mobilnej dla turystów umożliwiającą zgłaszanie obserwacji 
przyrodniczych, 

7) zbudować aplikację desktopowa zarządzającą rolami użytkowników i ich 
uprawnieniami, 

8) stworzyć bazę metadanych (zgodna z dyrektywą INSPIRE), 

9) podnieść licencję z wersji ArcGIS for Serwer Enterprise Basic do wersji 
oprogramowania serwerowego ArcGIS for Sewer Enterprise Standard zintegrowanego 
z oprogramowaniem co najmniej ArcGIS for Desktop 10.2, 

10) przeprowadzić szkolenie 15 pracowników Pienińskiego Parku Narodowego. 

W ramach projektu należy przenieść zgromadzone dane do nowego systemu i utworzyć 
raporty określone w SIWZ. Funkcjonalność każdej aplikacji i struktura danych musi być 
skonsultowana z zamawiającym i zaakceptowana przez zamawiającego. Przeprowadzona 
modernizacja systemu i jego wdrożenie oraz migracja danych do nowego systemu nie mogą 
spowodować utraty posiadanych danych (gotowe mapy, zgromadzone dane przestrzenne i 
atrybutowe).  
 Połączenia między leśniczówkami obwodów ochronnych (OO Zielone Skałki – 
Czorsztyn, OO Macelowa Góra – Sromowce Niżne, OO Pieninki – Krościenko nad Dunajcem w 
siedzibie dyrekcji PPN) mają zapewnić bieżącą rejestrację w systemie obserwacji, zabiegów 
ochronnych, rejestracji pozyskanego drewna w lasach Skarbu Państwa i lasach 
nadzorowanych oraz udostępnianie aktualnych danych i map z centralnej bazy danych. 

Przygotowany portal mapowy (geoportal) po uzgodnieniu wyglądu i treści z 
Zamawiającym będzie służył jako źródło informacji o Pienińskim Parku Narodowym oraz 
miejsce przekazywania spostrzeżeń turystycznych. 

Szczegółowy zakres i wielkość posiadanych danych (liczba rekordów), planowanych 
prac, liczba i treść raportów oraz funkcjonalności systemu opisane są w SIWZ i zostaną 
przekazane Wykonawcom zaproszonym do składania ofert.  

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  

 



4. Informacja o możliwości wykonywania części prac przez podwykonawców; 

Zamawiający dopuszcza wykonywanie części prac przez podwykonawców.  

W takiej sytuacji Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której 
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy, lub podania przez Wykonawcę nazw (firm) 
podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w 
art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których 
mowa w art. 22 ust. 1 

5. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej; 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych 

6. Termin wykonania zamówienia; 

Zamówienie należy zrealizować w terminie do 12.10.2016. 

7. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania 
tych warunków, a także znaczenia tych warunków; 

Wykonawca musi spełniać warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ustawy PZP, 
tj.: 
1) posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – wydruk z 
Krajowego Rejestru Sądowego lub wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, 

2) posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie – Wykonawca spełni ten warunek jeżeli 
wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania wniosku o 
dopuszczenie w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – 
w tym okresie, wykonał: 

 co najmniej 1 kompleksowe zamówienie polegające na wykonaniu usług 
związanych z modernizacją i wdrożeniem systemu GIS w parku narodowym, 
migracją danych z SILP do ArcGIS, przygotowaniem geoportalu oraz rozwiązań 
mobilnych o wartości nie mniejszej niż 200.000 złotych (dwieście tysięcy złotych 
00/100) lub 

 co najmniej po 1 zamówieniu obejmującym poszczególne elementy usługi 
kompleksowej, tj: a) modernizację i wdrożenie systemu GIS w parku narodowym 
wraz z migracją danych z SILP do ArcGIS, b) przygotowanie geoportalu, c) 
przygotowanie rozwiązań mobilnych, o łącznej wartości nie mniejszej niż 200.000 
złotych (dwieście tysięcy złotych 00/100). 

Warunek ten Wykonawca musi spełnić samodzielnie lub łącznie z podwykonawcami, 
z którymi przystępuje do przetargu. 

3) dysponować potencjałem technicznym – potwierdzeniem spełnienia warunku będzie 
złożone przez Wykonawcę oświadczenie. 

4) dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – Wykonawca spełni ten 
warunek, jeżeli: 



 zatrudnia osobę, która nadzorowała wykonanie systemu GIS w parku narodowym, 
migrację danych do ArcGIS z systemu SILP, wykonanie geoportalu i rozwiązań 
mobilnych oraz  

 zatrudnia osobę lub osoby, która wykonywały: a) modernizację i wdrażanie 
systemu GIS w parku narodowym wraz z migracją danych z systemu SILP do 
systemu opartego na rozwiązaniach ERSI, b) geoportal, c) aplikacje mobilne. 
Wymienione osoby mogą spełniać wymogi samodzielnie lub wspólnie. 

Obydwa warunki może spełniać jedna osoba. 

5) znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia – potwierdzeniem spełnienia warunku będzie złożone przez Wykonawcę 
oświadczenie 

6) nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy PZP – potwierdzeniem 
spełnienia warunku będzie złożone przez Wykonawcę oświadczenie. 

Wykonawca musi zapewnić realizację zamówienia w terminie wskazanym w pkt 6 
ogłoszenia. 

Wykonawca powinien wypełnić, podpisać oraz dostarczyć formularze, oświadczenia, 
stanowiące załączniki do niniejszego ogłoszenia.  

Ocena spełnienia powyższych warunków będzie dokonywana metodą 0 - 1, tj. spełnia lub nie 
spełnia, w oparciu o dokumenty i oświadczenia dołączone do wniosku o dopuszczenie 
udziału w postępowaniu. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, 
iż warunki Wykonawca spełnił. 

Wykonawcy  niespełniający powyższych warunków zostaną przez Zamawiającego wykluczeni 
z niniejszego postępowania lub ich wnioski o dopuszczenie udziału w postępowaniu 
zostaną odrzucone. 

 

8. Wykaz dokumentów i oświadczeń 

1) wypełniony formularz z danymi Wykonawcy (formularz – załącznik nr 1) 

2) podpisane oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki określone w art. 22 Ustawy 
PZP i nie podlega wykluczeniu z Postępowania, zgodnie z art. 24 ww. Ustawy, oraz że nie 
zalega z opłatami do ZUS i do urzędu skarbowego (formularz – załącznik nr 2) 

3) wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego lub wpisu do ewidencji działalności gospodarczej  

4) pisemne zobowiązanie podwykonawcy(ców) do oddania Wykonawcy do dyspozycji 
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia 
(formularz – załącznik nr 3).  

5) wykaz zrealizowanych zamówień polegających na wykonaniu usług związanych z 
modernizacją i wdrożeniem systemu GIS w parku narodowym, migracją danych z SILP do ArcGIS, 

przygotowaniem geoportalu oraz rozwiązań mobilnych (formularz – załącznik nr 4). Do 
wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane 
należycie. 

6) wykaz zatrudnionych osób zdolnych do wykonania zamówienia (formularz – załącznik nr 5) 

 



9. Liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert: 5 

Zamawiający zaprosi do złożenia ofert 5-ciu Wykonawców, którzy uzyskają największą liczbę 
punktów. 

10. Opis sposobu dokonywania wyboru wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do 

składania ofert, gdy liczba wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu 

będzie większa niż określona w ogłoszeniu o zamówieniu 

1) Za każde zamówienie kompleksowe (zawierające wszystkie elementy systemu: a) 
modernizację i wdrożenie systemu GIS w parku narodowym wraz z migracją danych z 
SILP do ArcGIS, b) przygotowanie geoportalu, c) przygotowanie rozwiązań mobilnych), 
o minimalnej wartości 200.000 zł, zrealizowane samodzielnie w oparciu o własny 
potencjał w zakresie wiedzy i doświadczenia lub w oparciu o potencjał podwykonawcy, 
Zamawiający przyzna Wykonawcy 5 pkt. 

2) Za każde zamówienie fragmentaryczne (obejmujące wybrane elementy systemu: a) 
modernizację i wdrożenie systemu GIS w parku narodowym wraz z migracją danych z 
SILP do ArcGIS, b) przygotowanie geoportalu, c) przygotowanie rozwiązań mobilnych), 
o minimalnej wartości 50.000 zł, zrealizowane samodzielnie w oparciu o własny 
potencjał w zakresie wiedzy i doświadczenia lub w oparciu o potencjał podwykonawcy 
Zamawiający przyzna Wykonawcy 1 pkt. 

3) W obrębie każdego zrealizowanego zamówienia kompleksowego, za każde 100.000 
złotych, powyżej wymaganych 200.000 złotych, zamawiający przyzna Wykonawcy 1 
pkt. (max 5 pkt.). 

4) W obrębie każdego zrealizowanego zamówienia fragmentarycznego, obejmującego 
modernizację i wdrożenie systemu GIS w parku narodowym wraz z migracją danych z 
SILP do ArcGIS, za każde 100.000 zł powyżej wymaganych 50.000 złotych zamawiający 
przyzna Wykonawcy 1 pkt. (max 5 pkt.). 

5) Za zwiększoną wartość zamówień obejmujących przygotowanie geoportalu lub 
przygotowanie rozwiązań mobilnych, zamawiający nie będzie przyznawał dodatkowych 
punktów. 

6) Jeżeli na utworzonej przez Zamawiającego liście Wykonawców, na piątym miejscu 
znajdzie się kilku wykonawców z tą samą ilością punktów, zamawiający zaprosi ich 
wszystkich do złożenia ofert (maksymalnie 20), w przypadku spełniania warunków 
przez więcej niż 20-tu Wykonawców, przewiduje się dodatkowe kryterium 
uwzględniające okres funkcjonowania na rynku. Pierwszeństwo będą mieli Wykonawcy 
z dłuższym okresem prowadzenia działalności. 

7) Jeżeli liczba Wykonawców będzie mniejsza lub równa 5, do złożenia ofert zostaną 
zaproszeni wszyscy Wykonawcy spełniający te warunki. 

11. Informacja na temat wadium; 

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w łącznej wysokości 10.000 PLN (dziesięć tysięcy 
złotych 00/100).  



Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego BGK 
O/Kraków 17 1130 1150 0012 1252 6590 0001 (decyduje data i godzina wpływu na konto 
Zamawiającego).  
Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz należy składać w oryginale wraz z wnioskiem 
o dopuszczenie udziału w postępowaniu.  
Wadium w akceptowalnej formie musi być złożone w terminie składania wniosku o 
dopuszczenie udziału w postępowaniu. 
 

12. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy; 

Zamawiający wymaga wniesienia należytego zabezpieczenia umowy w wysokości 5% 
wartości oferty brutto płatne przed podpisaniem umowy z wybranym Wykonawcą. 

13. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie; 

Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego.   
1 – Cena (waga punktowa 0,7) 
2 – Gwarancja (waga punktowa 0,3) 

Wygrywa Dostawca, który uzyska odpowiednio największą liczbę punktów. 

14. Miejsce i termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; 

Siedziba zamawiającego (nr lokalu) 203 w terminie do 06.07.2015 r. godz. 1200.  

15. Adres strony internetowej, na której jest udostępniana specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia, jeżeli zamawiający udostępnia ją na tej stronie: 

Zamawiający nie udostępnia specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) na stronie 
internetowej. SIWZ zostanie przekazana Wykonawcom zaproszonym do składania ofert. 

16. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

17. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem 

aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona 

aukcja elektroniczna 

Zamawiający nie przewiduje prowadzenia wyboru Wykonawcy z zastosowaniem aukcji 

elektronicznej. 

18. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 

67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie 

takich zamówień 

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających prowadzonych z wolnej ręki. 

 



19. Uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcą są: 

– Grzegorz Vončina – główny specjalista ds. ochrony przyrody w PPN  (w godz. od. 
7:00 do 15:00). Tel.: (0-18) 262-56-01 wew. 23, faks: (0-18) 262-56-03, nr lokalu: 202, 
e-mail: biuro@pieninypn.pl  

– Małgorzata Braun – starszy specjalista ds. ochrony ekosystemów nieleśnych w PPN (w 
godz. od. 8:00 do 16:00). Tel. (0-18) 262-56-01 wew. 24, faks: (0-18) 262-56-03, nr 
lokalu: 210, e-mail: biuro@pieninypn.pl  

– Ludwik Wolski – informatyk (sprawy techniczne w godz. od. 7:00 do 15:00) Tel. (0-18) 
262-56-01 wew. 27, faks: (0-18) 262-56-03, nr lokalu: 106, e-mail: biuro@pieninypn.pl  

 

20. informacja o dniu zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 22-06-2015 
roku pod numerem 151738-2015. 
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