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Krościenko n.D. 2014-04-09 
 

 
LF - 081-1.3.10/2014 
 
  

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 907, z późn. zm.) 

  

1. Dane Zamawiającego  

Pieniński Park Narodowy 

34-450 Krościenko n/D. 

ul. Jagiellońska 107 B 

tel: 0-18 262 56 01, 262 56 02 fax: 0-18 262 56 03 

e-mail: biuro@pieninypn.pl 

NIP: 735-285-46-21, Regon: 122456671 

 

2. Definicje 

Ilekroć w dalszej części Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jest mowa o:   

• „postępowaniu” – należy przez to rozumieć postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest przeprowadzenie 

monitoringu skuteczności działań ochronnych realizowanych w ramach projektu „LIFE Pieniny PL”;   

•  „specyfikacji” lub „SIWZ” – należy przez to rozumieć niniejszą Specyfikację Istotnych Warunków 

Zamówienia wraz z załącznikami;   

• „ustawie” – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych 

(tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 907, z późn. zm.);   

• „Wykonawcy” – należy przez to rozumieć osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą 

(przedsiębiorcę), osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, 

która ubiega się o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia;   

• „Zamawiającym” – należy przez to rozumieć Pieniński Park Narodowy. 

 

3. Informacje ogólne i dodatkowe  

1) Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.  

2) Postępowanie oznaczone jest znakiem LF - 081-1.3.10/2014. Wykonawcy winni we wszelkich 

kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie.   

3) Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, na przeprowadzenie monitoringu 

skuteczności działań ochronnych stanowiących przedmiot zamówienia wymieniony w pkt 5.1.  

4) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych  

5) Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.  

6) Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN.  
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4.  Tryb udzielania zamówienia 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 907, z późn. zm.). 

 

5. Opis przedmiotu zamówienia i zakres usługi: 

1) Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie monitoringu skuteczności działań ochronnych 

realizowanych w ramach projektu „LIFE Pieniny PL”:  

a) Monitoring skuteczności zabiegów na wykupionych łąkach i procesów przyrodniczych w 
wykupionych ekosystemach leśnych 

b) Monitoring skuteczności zabiegów na murawach 
c) Monitoring efektów związanych z remontem szlaków – erozja gleby 
d) Monitoring efektów związanych z remontem szlaków – regeneracja roślinności 
e) Monitoring efektów zabiegów ochronnych w siedlisku pszonaka pienińskiego 
f) Monitoring skuteczności usuwania gatunków inwazyjnych 
g) Monitoring płazów 

2) Szczegóły poszczególnych części zamówienia opisano w Załączniku nr 1. 

3) Zamawiający przewiduje wypłatę Wykonawcy wynagrodzenia w rocznych transzach, w terminie 14 

dni od dnia odbioru prac bez uwag i przekazania prawidłowo wystawionej faktury. 

6. Termin wykonania zamówienia  

Termin realizacji przedmiotu zamówienia – zgodnie z terminami opisanymi w Załączniku nr 1.  

Ostateczny termin realizacji prac monitoringowych (przekazanie końcowego raportu naukowego) – 31 

sierpnia 2017 r., przygotowanie i wygłoszenie referatu z prezentacją (np. w programie PowerPoint) – 

wrzesień 2017 r., opracowanie artykułu naukowego i przekazanie do publikacji – 30 listopada 2017 r. 

7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełnienia tych 

warunków 

1) W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne (z zastrzeżeniem punktu 8.1.g niniejszej specyfikacji), 

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (przedsiębiorcy), osoby prawne lub jednostki 

organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, prowadzące działalność o profilu zgodnym z 

niniejszym zamówieniem i które złożą w wyznaczonym niniejszą specyfikacją terminie i miejscu 

kompletne oferty i spełniają warunki określone w Art. 22.1 oraz nie podlegają wykluczeniu z 

postępowania na podstawie Art. 24 ustawy.  

2) Wykonawca, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w 

art. 22 ust. 1 ustawy oraz w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w 

okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy musi złożyć stosowne oświadczenia 

(załącznik nr 2) i dokumenty potwierdzające: 

a) posiadanie wiedzy i doświadczenia, 
warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 3 lat 

przed upływem terminu składania ofert zadania z zakresu monitoringu przyrodniczego, obejmujące 

co najmniej jedno zadanie z każdego zakresu odpowiadającego tematyce wybranej części 

zamówienia (np. monitoring gatunków Natura 2000, monitoring siedlisk Natura 2000, monitoring 

skuteczności zabiegów ochronnych w ekosystemach nieleśnych, monitoring gatunków inwazyjnych, 
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monitoring płazów, monitoring zjawisk erozyjnych). Zadania te mogą być również realizowane 

osobiście przez osoby, którymi dysponuje Wykonawca.    

b) dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia.  

warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż dysponuje osobą (osobami) ze 

stopniem naukowym co najmniej magistra z zakresu odpowiadającego tematyce wybranej części 

zamówienia, z minimalnym 2-letnim doświadczeniem zawodowym wraz z pisemnym 

oświadczeniem tej osoby o gotowości wykonania zamówienia.  

c) Pozostałe warunki określone w Art. 22.1  oraz związane z art. 24 ust. 1 i 2 

Zamawiający nie określa wymogów, jakie Wykonawca musi spełnić w celu wykazania spełnienia 

w/w wymogu. Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie 

w przedmiotowym zakresie zawarte w treści wzoru oferty stanowiącej załącznik do niniejszej SIWZ, 

3) Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na 

podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń metodą - spełnia/nie spełnia.  Z postępowania o 

udzielenie zamówienia wyklucza się tych Wykonawców, którzy nie spełniają w/w 

warunków. 

8. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie wykonawcy mają dostarczyć wraz z ofertą  

Kompletna dokumentacja ofertowa musi zawierać:  

1) Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy przedmiotu zamówienia zawierający: 

a) nazwę oferenta, adres, regon i NIP, nr telefonu kontaktowego, faksu, adres e-mail, 

b) proponowaną stawkę za poszczególne części zamówienia brutto, z wyszczególnieniem 

ewentualnego podatku VAT, osobno dla każdej części zamówienia, 

c) oświadczenie Wykonawcy, że zapoznał się z SIWZ oraz posiada wszelkie informacje konieczne do 
przygotowania oferty.    

d) oświadczenie Wykonawcy o przyjęciu warunków umowy, 
e) oświadczenie Wykonawcy o związaniu ofertą przez okres 30 dni, 
f) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w 

art. 22 ust. 1 ustawy oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 
1 ustawy, 

g) oświadczenie osoby fizycznej, że w przypadku wygrania przetargu zarejestruje działalność 
gospodarczą o profilu zgodnym z przedmiotem zamówienia, 

(wzór formularza stanowi załącznik nr 2 do SIWZ).  

2) Parafowany na każdej stronie wzór umowy w zakresie wybranym przez oferenta (załączniki nr 3.1-

3.7 do SIWZ) oraz wzór zlecenia szczegółowego dla działania 5.1.a (załącznik nr 4 do SIWZ). 

3) Dowód wpłaty wadium. 

4) Dokumenty określone w rozdziale 7 SIWZ, potwierdzające spełnienie warunków udziału w 

postępowaniu.  

 

9. Informacja o sposobie porozumienia się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania 

oświadczeń i dokumentów 

1) W przedmiotowym postępowaniu, na podstawie art. 27 ustawy, Zamawiający dopuszcza możliwość 

przekazywania sobie przez strony postępowania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz 

informacji:  
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- pisemnie na adres Zamawiającego 

- faksem pod numer: 0-18 262 56 03 

- drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@pieninypn.pl 

- lub osobiście pod adresem wskazanym powyżej.   

 
Korespondencja kierowana do Zamawiającego powinna być opatrzona numerem referencyjnym sprawy 

tj. LF - 081-1.3.10/2014 z adnotacją „ Przetarg – Monitoring LIFE+” 

 

2) Każda ze stron postępowania na żądanie drugiej zobowiązana jest potwierdzić fakt otrzymania faksu 

lub e-maila.  

3) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub e-maila 

uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem wyznaczonego 

terminu (godziny pracy Zamawiającego: godz. 8:00–15:00 w dni robocze). 

4) Do porozumiewania się z Wykonawcami w sprawach związanych z postępowaniem upoważnia się 

p. Grzegorza Vončinę – 018 262 56 01 w. 23 

 

10. Wadium 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium na każdą ofertę częściową.  

Wysokość wadium dla ofert częściowych:  

a) Zabiegi – 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) – Monitoring skuteczności zabiegów na wykupionych 
łąkach i procesów przyrodniczych w wykupionych ekosystemach leśnych , 

b) Murawy – 200 zł (słownie: dwieście złotych) – Monitoring skuteczności zabiegów na murawach, 
c) Szlaki (erozja) – 200 zł (słownie: dwieście złotych) – Monitoring efektów związanych z remontem 

szlaków – erozja gleby, 
d) Szlaki (regeneracja) –200 zł (słownie: dwieście złotych) – Monitoring efektów związanych z remontem 

szlaków – regeneracja roślinności, 
e) Pszonak – 200 zł (słownie: dwieście złotych) – Monitoring efektów zabiegów ochronnych w siedlisku 

pszonaka pienińskiego, 
f) Inwazyjne –200 zł (słownie: dwieście złotych) – Monitoring skuteczności usuwania gatunków 

inwazyjnych, 
g) Płazy – 200 zł (słownie: dwieście złotych) – Monitoring płazów. 

Wadium (łącznie 2.200 zł przy pełnej ofercie) winno być wpłacone na konto Pienińskiego Parku 

Narodowego w BGK 17 1130 1150 0012 1252 6590 0001, z dopiskiem „Monitoring LIFE+”, w terminie 

do 29.04.2014 r. włącznie. 

Dowód wpłaty wadium należy dołączyć do oferty. 

Jeżeli oferent odstąpi od podpisania umowy na część zamówienia, na którą wygrał przetarg, wadium na tę 

część oferty ulega przepadkowi. Wadium również ulega przepadkowi, jeżeli oferent, który wygrał 

przetarg nie podpisał umowy w terminie 7 dni po ogłoszeniu wyników.  

 

11. Termin związania ofertą 

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z 

upływem terminu składania ofert. 
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12. Opis sposobu przygotowania ofert 

1) Wykonawca składa ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ. Treść oferty musi 

odpowiadać treści SIWZ.  

2) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

3) Oferta winna być sporządzona w języku polskim i złożona, pod rygorem nieważności, w formie 

pisemnej. Wymaga się, aby wszystkie strony oferty wraz z załącznikami były kolejno ponumerowane i 

połączone ze sobą w sposób uniemożliwiający ich zdekompletowanie. 

4) Cena oferty musi być określona jednoznacznie i skalkulowana przy zachowaniu zasad określonych w 

rozdziale 14 SIWZ.  

5) Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy sporządzić wg wzorów opracowanych przez 

Zamawiającego (formularz ofertowy z oświadczeniami – załącznik nr 2 do SIWZ, parafowany wzór 

wybranej umowy – załączniki nr 3.1-3.7 do SIWZ, parafowany wzór zlecenia szczegółowego na rok 

2014 dla działania 5.1.a wraz z wykazem działek na 2014 r.-  załącznik nr 4 do SIWZ). 

6) Wykonawca zobowiązany jest podać w ofercie, które części zamówienia zamierza zrealizować. 

7) Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania 

Wykonawcy. 

8) Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokument potwierdzający wniesienie wadium. 

9) Kompletną dokumentację ofertową należy umieścić w kopercie. Kopertę należy zaadresować oraz 

opisać według poniższego wzoru:   

Pieniński Park Narodowy 

34-450 Krościenko n/D. 

ul. Jagiellońska 107 B 

z adnotacją:  

Przetarg - Monitoring LIFE+ 

NIE OTWIERAĆ PRZED godziną 12.15 dnia 30.04.2014 r. 

 

10) Koperta powinna być także opatrzona nazwą i adresem Wykonawcy, aby oferty złożone po 

terminie, mogły być niezwłocznie zwrócone Wykonawcy bez otwierania.   

11) Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wprowadzić zmiany w złożonej ofercie. 

Zmiana oferty wymaga formy pisemnej. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, 

opakowane i zaadresowane w ten sam sposób, co oferta. Dodatkowo opakowanie należy opatrzyć 

napisem „ZMIANA”.  

12) Wykonawca ma prawo, przed upływem terminu składania ofert, wycofać się z postępowania 

poprzez złożenie pisemnego oświadczenia. Oświadczenie o wycofaniu oferty powinno być 

opakowane i zaadresowane w ten sam sposób, co oferta. Dodatkowo opakowanie należy opatrzyć 

napisem „WYCOFANIE”.  

 

13. Termin oraz miejsce składania i otwarcia ofert   

Ofertę w zamkniętej kopercie – opisanej jak w części 12.9 – należy dostarczyć do siedziby Pienińskiego 

Parku Narodowego, Krościenko n.D., ul. Jagiellońska 107 B, do godz. 12:00 w dniu 30.04.2014 r.  

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 30.04.2014 r. o godz. 12:15 w siedzibie Pienińskiego Parku 

Narodowego, Krościenko n.D., ul. Jagiellońska 107 B, pokój 202.   
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14. Opis sposobu obliczania ceny 

1) W Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ Wykonawca powinien podać 

oferowaną cenę brutto w odniesieniu do wszystkich elementów każdej części zamówienia, którą 

zamierza zrealizować z wyszczególnieniem ewentualnego podatku VAT. 

2) Oferowana cena musi obejmować wszystkie koszty, jakie mogą powstać w trakcie realizacji 

zamówienia, w szczególności koszty dojazdu, pobytu, przygotowania dokumentacji.  

3) Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich, zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku 

zgodnie z zasadami rachunkowymi.  

4) Wykonawca może podać tylko jedną cenę – bez proponowania rozwiązań wariantowych. 

 

15. Kryteria oceny ofert  

1) Oferty zostaną ocenione niezależnie dla poszczególnych części zamówienia, za pomocą systemu 

punktowego, zgodnie z poniższymi kryteriami: 

− cena (brutto) 100% 

2) Opis sposobu wykonania oceny: 

a) oferty dla części zamówienia 5.1.a (Monitoring skuteczności zabiegów na wykupionych łąkach i 
procesów przyrodniczych w wykupionych ekosystemach leśnych) oceniane będą według wzoru: 

 Liczba punktów = pełna dokumentacja + ocena uproszczona + inwentaryzacja gatunków 

Pełna dokumentacja = cena (Pd) min /cena (Pd) badana x 100% x 0,2  
Ocena uproszczona = cena (Ou) min /cena (Ou) badana x 100% x 0,4  
Inwentaryzacja = cena (In) min /cena (In) badana x 100% x 0,4  
 

Pd – koszt wykonania pełnej dokumentacji (zgodnie z metodyką GIOŚ, z inwentaryzacją gatunków 
chronionych i inwazyjnych) 

Ou – koszt wykonania oceny eksperckiej wskaźników i parametrów oraz uzasadnienia przy 
ocenach U1 i U2 + inwentaryzacja gatunków chronionych i inwazyjnych; 

In – koszt wykonania inwentaryzacji gatunków chronionych i inwazyjnych; 

b) oferty dla części zamówienia 5.1.b-g, oceniane będą według wzoru: 

Liczba punktów = cena (M) min /cena (M) badana x 100% 

M – koszt wykonania danej części zamówienia opisanej w części 5.1.b–g. 

 

3) Ocena dokonana będzie przez komisję przetargową powołaną przez Zamawiającego, a liczba 

uzyskanych punktów będzie sumą ocen cząstkowych obliczonych przez poszczególnych członków 

komisji. 

4) Ocenione zostaną niezależnie poszczególne części zamówienia. Wygrywa Wykonawca, który uzyska 
największą liczbę punktów. 
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16. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 
Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia 

przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane 

w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób, z 

zastrzeżeniem postanowień art. 94 ust. 2 pkt 1  lit. a oraz pkt 3 lit. a ustawy. 

 

17. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości:  

1) 2.500 zł w odniesieniu do działania: monitoring skuteczności zabiegów na wykupionych łąkach i 

procesów przyrodniczych w wykupionych ekosystemach leśnych, 

2) 1.500 zł w odniesieniu do działania: monitoring skuteczności usuwania gatunków inwazyjnych,  

3) 1.000 zł w odniesieniu do każdego z pozostałych działań. 

Zapłata ostatniej faktury nastąpi po przyjęciu przez Zamawiającego całości zrealizowanego zamówienia. 
Jeśli wartość ostatniej faktury nie osiągnie wartości wymienionych w punktach 1)-3), różnica do w/w 
wartości zostanie zatrzymana do rozliczenia z faktury przedostatniej. 

 

18. Istotne postanowienia umowy 

Zamawiający zawrze umowę w sprawie przedmiotowego zamówienia na warunkach określonych we 

wzorach Umów, które stanowią załączniki nr 3.1-3.7 do SIWZ.  

 

19. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania 

o udzielenie zamówienia 
Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej w formie odwołania, jeżeli ich interes prawny w 

uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego 

przepisów ustawy (dział VI ustawy z 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych - tekst jednolity Dz. U. z 

2013 roku, poz. 907, z późn. zm.) 

 

Wykaz załączników do SIWZ :  

1) Załącznik nr 1 – Założenia metodyczne i zakres prac zadania: Monitoring skuteczności działań 

ochronnych realizowanych w ramach projektu „LIFE Pieniny PL”. 

2) Załącznik nr 2 – Wzór Formularza Ofertowego z oświadczeniami 

3) Załączniki nr 3.1–3.7 – Wzory umów  

4) Załącznik nr 4 – Wzór zlecenia szczegółowego na rok 2014 dla działania 5.1.a wraz z wykazem działek 

na 2014 r. 

 

 


