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Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) - ZPK-2019-05-01 

Glosariusz skrótów używanych w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

 SIWZ – Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 

 PZP – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w aktualnie 

obowiązującej treści  

 JEDZ – Jednolity Europejski Dokument Zamówienia 

 

1. Nazwa oraz adres zamawiającego 

 Beneficjent: 

Województwo Podkarpackie   

al. Ł. Cieplińskiego 4 

35-010 Rzeszów 

Jednostka realizująca projekt: 

Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyślu 

 ul. Tadeusza Kościuszki 2, 37-700 Przemyśl 

2. Tryb udzielenia zamówienia  

Przetarg nieograniczony (art. 39 PZP) o wartości szacunkowej powyżej  progów ustalonych na 

podstawie art. 11 ust. 8 PZP z zastosowaniem art. 24 aa PZP 

3. Opis przedmiotu zamówienia  

1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostarczenie przez wykonawcę 

Zamawiającemu dokumentacji na potrzeby planów ochrony dla pięciu Parków 

Krajobrazowych: Pogórza Przemyskiego, Gór Słonnych, Południoworoztoczańskiego, 

Puszczy Solskiej oraz Lasów Janowskich.  

2) Zakres prac koniecznych do realizacji zamówienia określa:  

a) art. 20 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 

z 2018 r.,  poz. 1614, z późniejszymi zmianami);  

b) paragraf 14, 15, 16, 17, 18, 33 i 34 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 

maja 2005 roku (Dz.U. Nr 94, poz.794) określającego tryb sporządzania projektu 

planu ochrony, zakres prac na potrzeby sporządzenia projektu, tryb dokonywania 

zmian w planie, zakres i sposoby ochrony zasobów, tworów i składników przyrody;  

c) zapisy niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  
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3) Zamówienie należy wykonać z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących przepisów 

prawnych oraz dotychczasowych opracowań, wyników badań i prac 

inwentaryzacyjnych, przeprowadzonych na obszarze objętym opracowaniem  

4) Przedmiot zamówienia według klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

 90700000-4 Usługi środowiska naturalnego  

 90710000-7 Zarządzanie środowiskiem naturalnym 

 90712000-1 Planowanie środowiska naturalnego 

 90720000-0 Ochrona środowiska 

 73110000-6 Usługi badawcze 

 71410000-5 Usługi planowania przestrzennego 

 38221000-0 Geograficzne systemy informacyjne (GIS lub równorzędne) 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ. 

4. Termin wykonania zamówienia 

1) Całość zamówienia należy wykonać w terminie do 30 czerwca 2021 r.  

2) Zamówienie należy zrealizować w trzech etapach, realizowanych w następujących 

terminach:  

a) Etap I: do 20 marca 2020 r.;  

b) Etap II: do 15 marca 2021 r.;  

c) Etap III: do 30 czerwca 2021 r.  

5.  Warunki udziału w postępowaniu  

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy 

1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 PZP 

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:  

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o 

ile wynika z odrębnych przepisów  

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie 

wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej  

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie 

wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 

c) zdolności technicznej i zawodowej: 
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Zamawiający uzna, iż warunek został spełniony, w przypadku wykazania przez 

Wykonawcę, że:  

i. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – wykonał 

usługi, w skład których wchodziło: opracowanie minimum 2 projektów 

planów ochrony parku krajobrazowego lub parku narodowego lub planów 

zadań ochronnych lub planów ochrony dla obszaru Natura 2000, o łącznej 

wartości usługi nie mniejszej niż 150.000,00 zł brutto każdy, w tym: 

o wykonanie minimum 1 usługi polegającej na opracowaniu projektu 

planu ochrony parku narodowego lub parku krajobrazowego, które 

to projekty uwzględniały zakres planu  zadań ochronnych albo planu 

ochrony dla obszaru Natura 2000 lub  

o wykonanie minimum 1 usługi polegającej na opracowaniu planu 

zadań ochronnych albo planu ochrony dla obszaru Natura 2000, 

parku narodowego lub parku krajobrazowego. 

o wyżej wymienione usługi powinny zostać wykonane m.in. 

w strukturze Systemu Informacji Przestrzennej GIS. 

ii. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie –  wykonał 

minimum 2 usługi polegające na przygotowaniu rozwiązań geoportalowych, 

w tym 1 systemu informacji przestrzennej integrującego na mapie materiały  

multimedialne i dane geoprzestrzenne, o wartości sumarycznej nie mniejszej 

niż 50.000,00 zł. 

iii. dysponuje lub będzie dysponował co najmniej następującymi osobami:  

3 osoby - specjaliści od ochrony przyrody (jeden specjalista w zakresie 

biologii, jeden specjalista w zakresie leśnictwa oraz jeden specjalista 

w zakresie geografii) posiadający odpowiednie doświadczenie, tj. biorący 

udział w sporządzeniu co najmniej 1 projektu planu ochrony parku 

krajobrazowego lub parku narodowego lub planu zadań ochronnych lub 

planu ochrony dla obszaru Natura 2000 

6. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 PZP 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na 

podstawie art. 24 ust. 5 PZP 
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7. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału 

w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia 

1) Wykonawcy wraz z ofertą składają:  

a) oświadczenia o: 

i. nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 PZP 

ii. nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 5 PZP 

iii. oświadczenie o posiadaniu kompetencji i uprawnień 

iv. oświadczenie o pozostawaniu w sytuacji ekonomicznej i finansowej 

umożliwiającej wykonanie zamówienia 

b) wykaz kadry, którą dysponuje wykonawca i jej doświadczenie   

c) wykaz wykonanych usług 

2) Wybór najkorzystniejszej oferty dokonany zostanie przy wykorzystaniu „procedury 

odwróconej” (art.24.aa PZP). Wykonawca, którego oferta została oceniona jako 

najkorzystniejsza (uplasowała się na najwyższej pozycji rankingowej), zostanie 

poddany ocenie podmiotowej to jest zostaną zbadane złożone oświadczenia, a następnie 

Zamawiający zażąda przedłożenia dokumentów w trybie art. 26 ust. 1 PZP. 

8. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń lub dokumentów  

1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym  

a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem: operatora pocztowego w rozumieniu 

ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, poczty elektronicznej: 

zpprojekt@zpkprzemysl.pl 

2) Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest p. Dariusz Kozik                   

e-mail: d.kozik@zpkprzemysl.pl ; telefon: +48 (16) 670 39 69 wew. 22 

3) W przypadku przesłania informacji mailem, na żądanie każda ze stron niezwłocznie 

potwierdza fakt ich otrzymania zwrotnym mailem na wskazany adres mailowy.  

4) Zamawiający zamieszcza na swojej stronie www: 

http://www.zpkprzemysl.pl/index.php?fsid=165&ssid=142  

treść zapytań wraz z odpowiedziami, bez ujawniania źródła zapytania.  

5) Dokumentacja przetargowa jest udostępniona do pobrania ze strony internetowej 

Zamawiającego: http://www.zpkprzemysl.pl/index.php?fsid=165&ssid=142  

6) W postępowaniu oświadczenia składa się w formie pisemnej, z tym że JEDZ należy 

przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym. Oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie oraz 

mailto:zpprojekt@zpkprzemysl.pl
mailto:d.kozik@zpkprzemysl.pl
http://www.zpkprzemysl.pl/index.php?fsid=165&ssid=142
http://www.zpkprzemysl.pl/index.php?fsid=165&ssid=142
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podmiotów udostępniających potencjał składane na formularzu JEDZ powinny mieć 

formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, 

o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. Analogiczny wymóg dotyczy JEDZ 

składanego przez podwykonawcę, na podstawie art. 25a ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 

7) Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu JEDZ przez wykonawcę, jest 

poczta elektroniczna. [UWAGA! Złożenie JEDZ wraz z ofertą na nośniku danych (np. 

CD, pendrive) jest niedopuszczalne, nie stanowi bowiem jego złożenia przy użyciu 

środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 

2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną.] JEDZ należy przesłać na adres email: 

zpprojekt@zpkprzemysl.pl  

a. Zamawiający dopuszcza w szczególności następujący format przesyłanych 

danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf.  

b. Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny. Może korzystać 

z narzędzia ESPD lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które 

umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego, 

w szczególności w jednym z ww. formatów. 

c. Po stworzeniu lub wygenerowaniu przez wykonawcę dokumentu 

elektronicznego JEDZ, wykonawca podpisuje ww. dokument kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi 

zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis 

elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie 

d. Podpisany dokument elektroniczny JEDZ powinien zostać zaszyfrowany, 

tj. opatrzony hasłem dostępowym. W tym celu wykonawca może posłużyć się 

narzędziami oferowanymi przez oprogramowanie, w którym przygotowuje 

dokument oświadczenia (np. Adobe Acrobat), lub skorzystać z dostępnych na 

rynku narzędzi na licencji open-source (np.: AES Crypt, 7-Zip i Smart Sign). 

e.  Wykonawca zamieszcza hasło dostępu do pliku JEDZ w treści swojej oferty, 

składanej w formie pisemnej. Treść oferty może zawierać, jeśli to niezbędne, 

również inne informacje dla prawidłowego dostępu do dokumentu, 

w szczególności informacje o wykorzystanym programie szyfrującym lub 

procedurze odszyfrowania danych zawartych w JEDZ.   

f. Wykonawca przesyła zamawiającemu zaszyfrowany i podpisany 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym JEDZ na wskazany adres poczty 

mailto:zpprojekt@zpkprzemysl.pl
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elektronicznej w taki sposób, aby dokument ten dotarł do zamawiającego przed 

upływem terminu składania ofert. W treści przesłanej wiadomości należy 

wskazać oznaczenie i nazwę postępowania, którego JEDZ dotyczy oraz nazwę 

wykonawcy albo dowolne oznaczenie pozwalające na identyfikację 

wykonawcy. 

g. Wykonawca, przesyłając JEDZ, żąda potwierdzenia dostarczenia wiadomości 

zawierającej JEDZ. 

h. Datą przesłania JEDZ będzie potwierdzenie dostarczenia wiadomości 

zawierającej JEDZ z serwera pocztowego zamawiającego.  

i. Obowiązek złożenia JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym w sposób określony powyżej dotyczy również JEDZ 

składanego na wezwanie w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp; w takim przypadku 

Zamawiający nie wymaga szyfrowania tego dokumentu. 

8) Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. 

9. Wymagania dotyczące wadium  

1) Wysokość wadium wynosi: 42.000,00 zł (słownie: czterdzieści dwa tysiące złotych, 

00/100 groszy)  

2) Wykonawca wnosi wadium wyłącznie w pieniądzu.  

3) Kwota wskazana w punkcie 1) powinna zostać przelana na konto Zamawiającego: 

w banku PKO BP o numerze: 18 1020 4391 0000 6002 0189 8113. 

4) Wadium zostanie uznane za  wniesione w momencie uznania rachunku Zamawiającego 

(realnego wpływu wadium na rachunek Zamawiającego) przed terminem upływu 

składania ofert. 

5) Zamawiający dokona zwrotu wadium w trybie art 46 PZP z zastrzeżeniem art. 148 ust 

4 PZP 

6) Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium w przypadku zaistnienia 

okoliczności, o których mowa w art. 46 ust. 3 PZP 

7) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli: 

a. wykonawca, w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a 

PZP, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub 

dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 

PZP, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 PZP, pełnomocnictw lub 

nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 
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ustawy PZP, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez 

wykonawcę jako najkorzystniejszej, 

b. wykonawca, którego oferta została wybrana: 

i. odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na 

warunkach określonych w ofercie, 

ii. nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

iii. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się 

niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy 

10. Termin związania ofertą 

1) Termin związania złożoną ofertą wynosi 60 dni.  

2) Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

11. Opis sposobu przygotowywania ofert. 

1) Dokumentacja przetargowa jest udostępniona do pobrania ze strony internetowej 

Zamawiającego: http://www.zpkprzemysl.pl/index.php?fsid=165&ssid=142  

2) Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem 

oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie 

odpowiada za koszty poniesione przez wykonawców w związku z przygotowaniem 

i złożeniem oferty. 

3) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  

4) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w jednym egzemplarzu, na zasadach 

określonych w niniejszej Specyfikacji i mieć formę pisemną.  

5) JEDZ w formie elektronicznej należy przesłać na adres email: 

zpprojekt@zpkprzemysl.pl 

6) Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do SIWZ 

i wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane komputerowo, maszynowo 

lub odręcznie w sposób czytelny, nie budzący wątpliwości. 

7) Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. 

8) Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z dokumentów 

dołączonych do oferty. 

9) Wszystkie zapisane strony oferty muszą być ponumerowane. 

10) Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe 

zdekompletowanie. 

11) Kompletna oferta musi zawierać: 

http://www.zpkprzemysl.pl/index.php?fsid=165&ssid=142
mailto:zpprojekt@zpkprzemysl.pl
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a. formularz oferty 

b. oświadczenia i wykazy zgodne załącznikami do SIWZ 

c. parafowany wzór umowy o realizację zamówienia 

d. JEDZ 

e. stosowne Pełnomocnictwo(a) (jeśli dotyczą) 

f. Jeśli wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, dokument 

ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 

umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego 

g. dowód wniesienia wadium 

h. wskazanie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

12) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

13) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

12. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

1) Ofertę należy złożyć w siedzibie jednostki realizującej projekt: 

Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyślu ul. Tadeusza Kościuszki 2, 

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 czerwca 2019 r. do godz. 9.30.  

2) Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie. 

Kopertę należy opisać następująco:  

Nazwa i adres wykonawcy  

Województwo Podkarpackie - Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyślu;   

ul. Tadeusza Kościuszki 2, 37-700 Przemyśl;  

Oferta w postępowaniu na: Opracowanie planów ochrony dla pięciu Parków 

Krajobrazowych: Pogórza Przemyskiego, Gór Słonnych, Południoworoztoczańskiego, 

Puszczy Solskiej oraz Lasów Janowskich;  

Nie otwierać przed dniem 24 czerwca 2019 r. godz. 10.00.  

3) W przypadku składania oferty za pośrednictwem poczty (kuriera) zaleca się 

umieszczenie oferty Wykonawcy w dwóch kopertach, w kopercie wewnętrznej zgodnie 

z opisem jak w pkt 2 oraz kopercie zewnętrznej. Na kopercie zewnętrznej zaleca się 

zamieszczenie nazwy i adresu Wykonawcy i Zamawiającego oraz informacji z nazwą 

przetargu.  
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4) Dla ofert przesyłanych pocztą lub przesyłką kurierską liczy się data i godzina 

dostarczenia do siedziby Zamawiającego.  

5) Oferty zostaną otwarte w dniu 24 czerwca 2019 r. o godz. 10.00 w siedzibie 

Zamawiającego - jednostki realizującej projekt: Zespół Parków Krajobrazowych 

w Przemyślu  ul. Tadeusza Kościuszki 2. 

6) Jeśli oferta Wykonawcy wpłynie po wyznaczonym terminie Zamawiający niezwłocznie 

poinformuje Wykonawcę o tym fakcie i zwróci złożoną ofertę bez otwierania. 

13. Opis sposobu obliczenia ceny 

1) Podana w ofercie cena (netto i brutto) musi być wyrażona w polskich złotych. 

2) Określenie właściwej stawki podatku od towarów i usług w ofercie leży po stronie 

wykonawcy. Zamawiający nie ma obowiązku ani prawa do narzucania wykonawcom 

w/w stawki. 

3) Cena oferty musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować 

wszelkie koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej 

z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. 

4) W przypadku oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego 

Zamawiającego zgodnie z przepisami w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego 

nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej 

w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie 

z obowiązującymi przepisami. 

5) Ceną oferty jest kwota wymieniona w formularzu oferty, zaokrąglona do dwóch miejsc 

po przecinku.  

6) Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały we 

wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

7) Zamawiający w przypadku wątpliwości czy oferta zawiera rażąco niską cenę 

w stosunku do przedmiotu zamówienia, może zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie 

w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na 

wysokość ceny. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne 

czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane 

rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia 

dostępne dla Wykonawcy oraz ewentualny wpływ pomocy publicznej udzielonej na 

podstawie odrębnych przepisów.  

8) Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy:  
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a. który nie złożył wyjaśnień  

b. jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską 

cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

14. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty 

1) Zamawiający oceni i porówna te oferty, które:  

a. zostaną złożone przez Wykonawców niewykluczonych przez Zamawiającego z 

niniejszego postępowania;  

b. nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego. 

2) Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryterium i ich 

znaczenie: 

L.p. Kryterium 

Znaczenie 

procentowe 

kryterium [%] 

Maksymalna ilość 

punktów jakie może 

otrzymać oferta za dane 

kryterium 

1. Cena (C) 60 60 

2. Doświadczenie kadry 

wykonawcy (D) 
30 30 

3. Czas utrzymania serwera 

dedykowanego na potrzeby 

użytkowania geoportalu (U) 

10 10 

 

a) Sposób oceny kryterium ceny: 

Oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku liczbę punktów wynikającą 

z działania: 

𝐶 𝑚𝑖𝑛

𝐶 𝑏𝑎𝑑
∗ 𝑀𝑎𝑥(𝐶) 

gdzie: 

C min – oznacza najniższą cenę spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert; 

C bad – oznacza cenę oferty badanej 

Max (C) – oznacza maksymalną ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium 

„Cena”.  

b) Sposób oceny kryterium doświadczenie kadry wykonawcy 

Doświadczenie kadry wykonawcy podane w ofercie jest obliczane w sposób następujący:  
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Oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku liczbę punktów wynikającą 

z działania: 

𝐷 𝑏𝑎𝑑

𝐷 𝑚𝑎𝑥
∗ 𝑀𝑎𝑥(𝐷) 

gdzie: 

D bad – oznacza liczbę planów ochrony dla: parku narodowego, rezerwatu przyrody, parku 

krajobrazowego, obszaru Natura 2000 oraz  planu zadań ochronnych obszaru Natura 2000,  

w których opracowaniu brały udział osoby uwidocznione w wykazie kadry, którym dysponuje 

wykonawca. Jeden plan ochrony lub plan zadań ochronnych zostanie policzony tylko jeden raz, 

niezależnie od liczby wykazanych osób związanych z realizacją danego planu ochrony lub 

planu zadań ochronnych; 

D max – oznacza maksymalną liczbę planów ochrony dla: parku narodowego, rezerwatu 

przyrody, parku krajobrazowego, obszaru Natura 2000 oraz planu zadań ochronnych obszaru 

Natura 2000, uwidocznione w wykazie doświadczenia kadry wykonawcy spośród wszystkich 

ważnych i nieodrzuconych ofert; 

Max (D) – oznacza maksymalną ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium 

„Doświadczenie kadry wykonawcy” 

c) Sposób oceny kryterium czas utrzymania serwera dedykowanego na potrzeby 

użytkowania geoportalu 

Czas utrzymania serwera dedykowanego na potrzeby użytkowania geoportalu podany w ofercie 

jest obliczany w sposób następujący:  

 Czas utrzymania serwera dedykowanego na potrzeby użytkowania geoportalu jest 

wyrażany w miesiącach od pierwszego miesiąca następującego po dacie zakończenia 

realizacji rzeczowej projektu.  

 Minimalny czas utrzymania serwera dedykowanego na potrzeby użytkowania 

geoportalu wynosi 60 miesięcy i otrzymuje jeden punkt. Każda z ofert zawierająca 

dłuższy czas utrzymania serwera otrzyma następującą punktację: 

o 72 miesiące – 10 punktów, 

o 84 miesiące – 20 punktów, 

o 96 miesięcy – 30 punktów, 
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o 108 miesięcy – 40 punktów, 

o 120 miesięcy i więcej 100 punktów.  

 Zamawiający odrzuci ofertę, w której wskazana zostanie liczba miesięcy utrzymania 

serwera dedykowanego na potrzeby użytkowania geoportalu nieprzekraczająca 60 

miesięcy od daty zakończenia rzeczowej realizacji projektu. 

Oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku liczbę punktów wynikającą 

z działania: 

𝑈 𝑏𝑎𝑑

𝑈 𝑚𝑎𝑥
∗ 𝑀𝑎𝑥(𝑈) 

gdzie: 

U bad – oznacza liczbę miesięcy utrzymania serwera dedykowanego na potrzeby użytkowania 

geoportalu wskazaną w badanej ofercie;  

U max – oznacza maksymalną liczbę miesięcy utrzymania serwera dedykowanego na potrzeby 

użytkowania geoportalu spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert; 

Max (U) – oznacza maksymalną ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium „Czas 

utrzymania serwera dedykowanego na potrzeby użytkowania geoportalu” 

3) Ocenę punktową oferty stanowi suma ocen, które otrzymała oferta w poszczególnych 

kryteriach. 

4) Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta z najwyższą wartością punktową oceny. 

5) Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na 

to, że złożone oferty uzyskały taką samą liczbę punktów, Zamawiający wezwie 

wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez 

Zamawiającego ofert dodatkowych. 

6) Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż 

zaoferowane w złożonych ofertach. 

15. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty 

w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego  

1) O terminie podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający 

powiadomi odrębnym pismem wykonawcę, którego ofertę wybrano jako 

najkorzystniejszą.  
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2) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, przed podpisaniem umowy przekaże 

zamawiającemu informacje dotyczące wyznaczenia osób reprezentujących wykonawcę 

i upoważnionych do podpisania umowy. 

3) W przypadku wyboru oferty złożonej wspólnie przez kilku wykonawców, przed 

podpisaniem umowy będą mieli obowiązek przedstawić zamawiającemu umowę 

regulującą ich współpracę, zawierającą co najmniej: 

a) oznaczenie stron umowy; 

b) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego 

obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia oraz solidarnej 

odpowiedzialności za realizację zamówienia; zasady solidarnej odpowiedzialności 

zostały uregulowane art. 366 Kodeksu cywilnego; 

c) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy; 

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

realizację zamówienia 

16. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy  

1) Zamawiający będzie żądać od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 

najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

w wysokości 2% ceny oferowanej (brutto). 

2) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w następujących 

formach: 

a) pieniądzu, 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo-kredytowej, 

c) gwarancjach bankowych, 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

3) W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia 

na jedną lub kilka form zabezpieczenia, o których mowa w art. 148 PZP 

4) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu zostanie przelane 

na konto Zamawiającego: w banku PKO BP o numerze: 18 1020 4391 0000 6002 0189 

8113. 

5) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy jest dokonywane przed podpisaniem 

umowy.  
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6) Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie 

30 dni od dnia końcowego odbioru przedmiotu zamówienia i uznania go przez 

Zamawiającego za należycie wykonany.  

17. Wzór umowy 

Istotne dla stron postanowienia związane z realizacją niniejszego zamówienia publicznego 

zawiera wzór umowy – załącznik nr 2 do SIWZ 

18. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

Informacje o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania 

o udzielenie zamówienia znajdują się w dziale VI Środki ochrony prawnej PZP.  

 


