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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:119003-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Kobylin-Borzymy: Usługi fotogrametryczne
2020/S 050-119003

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Narwiański Park Narodowy
Adres pocztowy: Kurowo 10
Miejscowość: Kobylin-Borzymy
Kod NUTS: PL841
Kod pocztowy: 18-204
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Iwona Laskowska
E-mail: iwona.laskowska@npn.pl 
Tel.:  +48 857181417
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.npn.pl
Adres profilu nabywcy: http://bip.npn.pl/zamowienia-publiczne

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://bip.npn.pl/zamowienia-publiczne
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/WykonawcyGlowna.aspx
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności
Środowisko

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Pozyskanie danych teledetekcyjnych i ocena stanu zasobów przyrodniczych w Narwiańskim Parku Narodowym
przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii teledetekcyjnych
Numer referencyjny: NPN-ZOP-271/2/3/2020

II.1.2) Główny kod CPV

mailto:iwona.laskowska@npn.pl
http://www.npn.pl
http://bip.npn.pl/zamowienia-publiczne
http://bip.npn.pl/zamowienia-publiczne
https://miniportal.uzp.gov.pl/WykonawcyGlowna.aspx
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71355100

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Nadrzędnym celem zamówienia jest:
• inwentaryzacja i ocena stanu zasobów przyrodniczych w Narwiańskim PN przy wykorzystaniu technologii
teledetekcyjnych,
• inwentaryzacja i analiza zmian zagospodarowania terenu w zakresie użytkowania gruntu,
• inwentaryzacja roślinności poprzez opracowanie mapy roślinności rzeczywistej i mapy siedlisk Natura 2000
oraz charakterystyka zróżnicowania roślinności z wykorzystaniem parametrów teledetekcyjnych,
• identyfikacja procesu sukcesji pierwotnej i wtórnej,
• identyfikacja procesu ekspansji rodzimych gatunków roślin zielnych,
• identyfikacja procesu inwazji obcych gatunków roślin naczyniowych,
• inwentaryzacja hydrograficzna,
• charakterystyka parametrów fizyko-chemicznych wód,
• identyfikacja procesów zarastania zbiorników wodnych.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 2 050 000.00 PLN

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
71354000
72314000
72316000
72319000
79961200

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Narwiański Park Narodowy, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadań mających na celu wsparcie zarządzania ochroną przyrody,
w tym inwentaryzację walorów i identyfikację ich zagrożeń mających wpływ na zachowanie różnorodności
biologicznej i krajobrazowej w Narwiańskim Parku Narodowym. Realizacja przedsięwzięcia polegać będzie
na pozyskaniu danych teledetekcyjnych oraz inwentaryzacji stanu zasobów przyrodniczych i identyfikacji
występujących zagrożeń na podstawie pozyskanych danych teledetekcyjnych.
Zaplanowane analizy pozwolą na ocenę i charakterystykę stanu ekosystemów oraz ich precyzyjne mapowanie,
stanowiąc bazę referencyjną dla monitorowania zmian zachodzących w przyrodzie Parku oraz efektów realizacji
zadań ochronnych w Parku. Wykonanie tych zadań wymaga pozyskania kompleksowego zestawu źródłowych
danych teledetekcyjnych. Towarzyszyć im będą badania terenowe oraz prace analityczne z zakresu między
innymi: analiz teledetekcyjnych, analiz geoprzestrzennych, botaniki, ochrony przyrody, fitosocjologii, hydrologii.
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Dane źródłowe pozyskane zostaną z pułapu lotniczego z zastosowaniem następujących technik: lotniczego
skaningu laserowego, zdjęć pionowych w zakresie widzialnym i bliskiej podczerwieni, zobrazowań
hiperspektralnych, termalnych oraz obrazów ukośnych. Pozyskane zostaną również archiwalne zobrazowania
satelitarne. Na podstawie danych teledetekcyjnych i towarzyszących im referencyjnych pomiarów naziemnych
opracowane zostaną rastrowe i wektorowe warstwy tematyczne oraz mapy opisujące rozkład przestrzenny
analizowanych zjawisk przyrodniczych.
Etap 1: Opracowanie Szczegółowego Planu Prac – dokument zawierający zaproponowaną przez Wykonawcę
metodykę, opisujący szczegółowo: parametry i warunki pozyskania danych teledetekcyjnych niezbędnych
do wykonania analiz, założenia przeprowadzenia terenowych kampanii pomiarowych, metody wykonania
poszczególnych analiz oraz parametry produktów wynikowych.
Etap 2: Wykonanie nalotów mających na celu pozyskanie lotniczych danych teledetekcyjnych oraz
przeprowadzenie terenowych kampanii pomiarowych, a także pozyskanie archiwalnych danych
teledetekcyjnych, pozyskanie i opracowanie danych pomocniczych
Etap 3: Wykonanie analiz mających na celu dostarczenie informacji w zakresie poszczególnych zagadnień
tematycznych. Materiałem źródłowym dla analiz, w zależności od zakresu tematycznego, są dane
teledetekcyjne, dane terenowe, informacja przestrzenna z zasobów krajowych lub z zasobów Parku.
Etap 4: Opracowanie raportu z wykonanych analiz, a także przystosowanie wytworzonych produktów do
istniejącego systemu informacji przestrzennej funkcjonującego w parku oraz przeprowadzenie szkolenia
pracowników parku z zakresu korzystania z danych oraz produktów wytworzonych w ramach projektu, w tym
wyświetlania, przeglądania, przeszukiwania, tworzenia kwerend, podstawowych analiz przestrzennych czy
edycji w środowisku GIS.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie zespołu Wykonawcy / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Wydłużenie okresu gwarancji / Waga: 20
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 2 050 000.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/05/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
POIS.02.04.00-00-0005/18

II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 50 000 PLN.
2. Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do treści ogłoszenia, Zamawiający
realizuje obowiązki, o których mowa w art. 13 ust. 1–2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,
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poprzez zamieszczenie informacji dot. danych osobowych w SIWZ zamieszczonej na stronie internetowej
Zamawiającego.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 pkt 13–23 Ustawy oraz 24 ust. 5 pkt 1. oraz pkt 8.
1.2. spełniają warunki udziału dotyczące:
1.2.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z
odrębnych przepisów.
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że posiada uprawnienia do wykonywania
usług lotniczych zgodnie z ustawą z dnia 3 lipca 2002 Prawo lotnicze Ujedn. tekst Dz.U. z 2019 r., poz. 1580 i
1495) oraz aktów wykonawczych w zakresie fotogrametrii (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia ww. warunek musi spełniać ten z Wykonawców, który będzie wykonywał czynności,
do których zgodnie z przepisami wymagane jest posiadania takiego uprawnienia);
1.2.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca wykaże iż:
a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 500 000,00 PLN;
b) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości 1 500 000,00 PLN;
1.2.3. zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie:
1.2.3.1. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat
przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał
należycie:
a) usługa 1: przynajmniej dwie usługi polegające na pozyskaniu pionowych zdjęć lotniczych wielospektralnych
(R, G, B, NIR) i przygotowaniu na ich podstawie ortofotomapy, o rozdzielczości wyższej lub równej 10 cm, dla

obszarów z dominacją roślinności, o powierzchni co najmniej 100 km2 i wartości brutto co najmniej 50 000 PLN
każda;
b) usługa 2: przynajmniej dwie usługi polegające na wykonaniu lotniczego skanowania laserowego ALS (typu

Full-Waveform), o gęstości próbkowania wyższej lub równej 8 pkt /m2 oraz przygotowanie na podstawie chmury
punktów, Numerycznego Modelu Terenu (NMT) i Numerycznego Modelu Pokrycia Terenu (NMPT), dla obszaru

z dominacją roślinności, o powierzchni co najmniej 100 km2 i wartości brutto co najmniej 100 000 PLN każda;
c) usługa 3: przynajmniej jedną usługę polegającą na wykonaniu zdjęć ukośnych z pokładu załogowego statku
powietrznego o rozdzielczości wyższej lub równej 15 cm, dla obszarów z dominacją roślinności, o powierzchni

co najmniej 100 km2, a wartość brutto tej usługi wyniosła co najmniej 100 000 PLN;
d) usługa 4: przynajmniej jedną usługę polegającą na pozyskaniu z pułapu lotniczego danych termalnych w
zakresie Thermal IR, o rozdzielczości przestrzennej wyższej lub równej 1 m, a wartość brutto tej usługi wyniosła
co najmniej 50 000 PLN;
e) usługa 5: przynajmniej jedną usługę polegającą na wykonaniu zobrazowań hiperspektralnych o
rozdzielczości przestrzennej wyższej lub równej 4 m, w zakresie 400 – 2 500 nm, oraz ich przetworzeniu dla

powierzchni co najmniej 50 km2, o wartości brutto co najmniej 50 000 PLN;
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f) usługa 6: przynajmniej jedną usługę polegającą na wykonaniu analizy stanu zasobów przyrodniczych na
podstawie lotniczych danych teledetekcyjnych (lotniczych zobrazowań optycznych lub danych pochodzących z
lotniczego skanowania laserowego) oraz prac terenowych, których wynikiem było opracowanie map zbiorowisk
roślinności;
g) usługa 7: przynajmniej jedną usługę polegającą na opracowaniu dokumentacji metodycznej na wykonanie
przyrodniczych analiz teledetekcyjnych (uwzględniających klasyfikację roślinności).
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału na podstawie złożonego przez Wykonawcę wykazu
usług zgodnych z wymaganiami Zamawiającego, stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ.
W związku z ograniczeniami technicznymi w zakresie zamieszczenia ilości znaków, pełne informacje dotyczące
udziału w postępowaniu Wykonawców, zawarte są w SIWZ.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1.2.3.2. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie
dysponował na etapie realizacji zamówienia osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą
uczestniczyć w realizacji zamówienia i które spełniają następujące wymagania:
a) kierownik projektu (1 osoba): posiada wykształcenie wyższe i znajomość GIS, teledetekcji i/lub fotogrametrii,
posiada wiedzę w zakresie zarządzania projektami, potwierdzoną certyfikatem PRINCE2 Foundation, PMP
lub innym równoważnym* oraz posiada doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika lub zastępcy
kierownika w realizacji co najmniej jednego lub więcej projektów, w których zakresie było m.in.:
— pozyskanie zdjęć lotniczych i lotniczy skaning laserowy oraz ich przetworzenie do ortofomapy, NMT i NMPT,
— teledetekcyjne analizy roślinności z zastosowaniem danych lotniczych lub satelitarnych.
Powyższe czynności mogły zostać wykonane w obrębie jednego lub kilku projektów rozdzielnie.
* Zamawiający jako równoważne uzna aktualne certyfikaty potwierdzające wiedzę w zakresie właściwym
dla wskazanego certyfikatu. Wykluczone są własne certyfikaty wystawiane przez Wykonawcę lub jednostkę
powiązaną z Wykonawcą.
b) specjalista 1 ds. fotogrametrii (2 osoby): posiada wykształcenie wyższe i doświadczenie zawodowe w co
najmniej dwóch projektach, w których wykonywał następujące prace:
— planowanie misji lotniczych,
— opracowanie zdjęć lotniczych i wykonywanie na ich podstawie ortofotomapy o rozdzielczości przestrzennej
nie gorszej niż 15 cm,
— opracowanie danych ze skaningu laserowego i wykonywanie na ich podstawie klasyfikacji chmury punktów,
Numerycznego Modelu Terenu (NMT) i pokrycia terenu (NMPT).
Gdzie każdy z tych projektów dotyczył obszarów z dominacją roślinności o powierzchni co najmniej 100 km2;
Powyższe czynności mogły zostać wykonane w obrębie jednego lub kilku projektów rozdzielnie.
c) specjalista 2 ds. fotogrametrii (1 osoba): posiada wykształcenie wyższe i doświadczenie zawodowe w co
najmniej dwóch projektach, w których wykonywał następujące prace:
— przetwarzanie zobrazowań hiperspektralnych,
— opracowanie mozaiki obrazów hiperspektralnych,
— prace terenowe polegające na pomiarach spektralnych;
Powyższe czynności mogły zostać wykonane w obrębie jednego lub kilku projektów rozdzielnie.
d) specjalista 3 ds. fotogrametrii (1 osoba) posiada wykształcenie wyższe oraz doświadczenie zawodowe w co
najmniej jednym projekcie, w którym wykonywał następujące prace:
— przetwarzanie zobrazowań termalnych pozyskanych z pułapu lotniczego w projekcie, który dotyczył

obszarów z dominacją roślinności o powierzchni co najmniej 50 km2;
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e) specjalista 4 ds. fotogrametrii (1 osoba) posiada wykształcenie wyższe oraz doświadczenie w co najmniej
jednym projekcie, w którym wykonywał następujące prace:
— przetwarzanie zobrazowań pochodzących z kamer ukośnych, pozyskanych z pułapu lotniczego w projekcie,

który dotyczył obszarów z dominacją roślinności o powierzchni co najmniej 50 km2;
f) specjalista 5 ds. teledetekcji (1 osoba) posiada wykształcenie wyższe oraz doświadczenie w co najmniej
jednym projekcie, w którym wykonywał następujące prace:
— fotointerpretacja danych teledetekcyjnych pochodzących ze zobrazowań optycznych i skaningu laserowego
g) specjalista 6 ds. teledetekcji (1 osoba) posiada wykształcenie wyższe oraz doświadczenie w co najmniej
jednym projekcie, w którym wykonywał następujące prace:
— analiza danych teledetekcyjnych, w tym klasyfikacja siedlisk przyrodniczych lub klasyfikacja roślinności
rzeczywistej, z zastosowaniem danych pochodzących z ALS lub zobrazowań optycznych wielospektralnych dla

obszarów z dominacją roślinności, o powierzchni co najmniej 50 km2;
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
h) specjalista 7 z zakresu GIS (1 osoba) posiada wykształcenie wyższe oraz doświadczenie w co najmniej
jednym projekcie, w którym wykonywał następujące prace:
— opracowanie bazy przyrodniczych danych przestrzennych dla obszarów z dominacją roślinności, o

powierzchni co najmniej 50 km2;
i) specjalista 8 z zakresu ekosystemów wodnych (1 osoba) posiada stopień naukowy doktora w dyscyplinie
biologii lub hydrobiologii lub ekologii oraz doświadczenie w co najmniej jednym projekcie, w którym wykonywał
następujące prace:
— inwentaryzację wodnych lub przywodnych zbiorowisk roślinnych lub badania jakości wód śródlądowych lub
badania obszarów podmokłych z zastosowaniem metod teledetekcyjnych;
j) specjalista 9 z zakresu ekosystemów nieleśnych (1 osoba) posiada wykształcenie wyższe z zakresu biologii
lub geografii lub ochrony środowiska oraz posiada doświadczenie w co najmniej jednym projekcie, w którym
wykonywał następujące prace:
— inwentaryzację nieleśnych siedlisk przyrodniczych lub nieleśnych zbiorowisk roślinnych, z zastosowaniem
metod teledetekcyjnych, na obszarach chronionych m.in. tj. parków narodowych, rezerwatów przyrody, parków
krajobrazowych, obszarów Natura 2000 lub innych obszarach o podobnym charakterze;
k) specjalista 10 z zakresu naziemnych pomiarów teledetekcyjnych (1 osoba) posiada wykształcenie wyższe
z zakresu nauk przyrodniczych lub teledetekcji oraz doświadczenie w co najmniej jednym projekcie, w którym
wykonywał następujące prace:
— naziemne pomiary spektralne w celu wykonywania oceny korekcji atmosferycznej lotniczych zobrazowań
hiperspektralnych.
Zamawiający dopuszcza wskazanie jednego projektu na potwierdzenie spełniania kilku wymagań w zakresie
doświadczenia danego specjalisty tzn. może zostać wskazany jeden projekt na potwierdzenie spełniania łącznie
dwóch lub więcej stawianych wymagań w zakresie doświadczenia danego specjalisty.
Zamawiający zastrzega, że jedna osoba może pełnić maksymalnie 2 funkcje w realizacji niniejszego
zamówienia.
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału na podstawie złożonego przez Wykonawcę wykazu
osób zgodnych z wymaganiami Zamawiającego, stanowiącego Załącznik nr 8 do SIWZ.
W związku z ograniczeniami technicznymi w zakresie zamieszczenia ilości znaków, pełne informacje dotyczące
udziału w postępowaniu Wykonawców, zawarte są w SIWZ.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
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1.2.3.3. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie
dysponował na etapie realizacji zamówienia sprzętem, narzędziami i urządzeniami niezbędnymi do realizacji
zamówienia, w tym co najmniej:
a) jednym załogowym statkiem powietrznym umożliwiającym równoczesny montaż lotniczego skanera
laserowego oraz kamer fotogrametrycznych;
b) jedną cyfrową kamerą lotniczą lub zestawem kamer lotniczych o wielkości matrycy co najmniej 100 Mpix,
umożliwiającą wykonanie zdjęć cyfrowych w kanałach: R, G, B oraz NIR;
c) jednym lotniczym skanerem laserowym (LIDAR) rejestrującym typ fali pełnej (ang. full-waveform;
d) jednym zestawem składającym się z kamer typu kadrowego, przystosowanych do wykonywania lotniczych
zdjęć ukośnych;
e) jedną kamerą termalną przystosowaną do montażu na załogowym statku powietrznym o rozdzielczości co
najmniej 640 x 480 pix.;
f) jednym lotniczym skanerem hiperspektralnym (lub zestawem skanerów) obrazującym w zakresie 400–2500
nm;
g) jednym spektrometrem do pomiarów terenowych.
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału na podstawie złożonego przez Wykonawcę wykazu
sprzętu zgodnego z wymaganiami Zamawiającego, stanowiącego Załącznik nr 9 do SIWZ.
2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz
brak podstaw wykluczenia.
2.1. Wykonawca dołącza do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez
Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w niniejszym dokumencie w formie jednolitego dokumentu
(JEDZ)
2.2. Zamawiający wezwie w trybie art. 26 ust. 1 ustawy Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona
do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń
lub dokumentów potwierdzających okoliczności tj.: brak podstaw do wykluczenia z postępowania oraz
potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu.
2.2.1 W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający
będzie żądał następujących dokumentów:
2.2.1.1. informacja z Krajowego Rejestru Karnego;
2.2.1.2. zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;
2.2.1.3. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków;
2.2.1.4. oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne – Załącznik nr 6 do SIWZ;
2.2.1.5. oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne – Załącznik nr 6 do SIWZ;
2.2.1.6. oświadczenia o braku zaległości w opłacaniu opłat i podatków lokalnych o których mowa w ustawie z
dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych – Załącznik nr 6 do SIWZ;
2.2.1.7. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.
2.2.2. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę wymagań określonych przez Zamawiającego,
Zamawiający będzie żądał zgodnie z pkt 1.2. następujących dokumentów:
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2.2.2.1. kopii polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, lub dokumentu równoważnego, w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 1,5 mln PLN;
2.2.2.2. informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej;
2.2.2.3. wykazu zamówień, wzór wykazu stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ;
2.2.2.4. wykazu osób, wzór wykazu stanowi Załącznik nr 8 do SIWZ;
2.2.2.5. wykazu sprzętu, wzór wykazu stanowi załącznik nr 9 do SIWZ.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
2.2.2.6. certyfikat usług lotniczych (AWC) wydany przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego (ULC)
lub kopię zgłoszenia wykonywania operacji specjalistycznych SPO polegających na wykonywaniu lotów
fotogrametrycznych lub inny dokument, uprawniający do wykonywania usług lotniczych w zakresie fotogrametrii.
W związku z ograniczeniami technicznymi w zakresie zamieszczenia ilości znaków, pełne informacje dotyczące
udziału w postępowaniu Wykonawców, zawarte są w SIWZ.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy w sprawie zamówienia
publicznego zostały określone w Załączniku nr 4 do SIWZ.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania
zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 14/04/2020
Czas lokalny: 11:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 14/04/2020
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Czas lokalny: 12:00
Miejsce:
Narwiański Park Narodowy, Kobylin Borzymy 10, Kurowo 10, 18-204 Kobylin Borzymy, POLSKA

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
6.8.3. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
6.8.3.1. Wykonawca składa dokumenty i oświadczenia o których mowa w SIWZ przetłumaczone na język polski.
6.8.3.2. Wykonawca zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 6.7.11 – 6.7.1.3 i 6.7.1.7 składa dokument lub
dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające,
że:
a. nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że
zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami
lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na
raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
b. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert;
c. składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny
dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w
zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21.
6.8.3.3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania
ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie poprzednim,
zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby
albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone
przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego
lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce
zamieszkania tej osoby.
6.8.3.4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może
zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych
informacji dotyczących tego dokumentu.
Termin związania ofertą wynosi 60 dni.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
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E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. W toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI
ustawy.
2. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia
oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.
Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
przysługują również organizatorom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.
3. Zgodnie z art. 180 ust. 1 ustawy odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy
czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do
której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
4. Zgodnie z art. 180 ust. 4 ustawy odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci
papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo
kwalifikowanym podpisem elektronicznym
5. Zgodnie z art. 180 ust. 5 ustawy odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem
terminu do wniesienia odwołania w taki sposób aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego
terminu.
6. Termin na wniesienie odwołania:
a. czynność Zamawiającego, jeżeli informacje o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę wniesienia
odwołania zostały przekazane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy – 10 dni;
b. czynność Zamawiającego, jeżeli informacje o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę wniesienia
odwołania zostały przekazane w sposób inny niż określony w art. 180 ust. 5 ustawy – 15 dni;
c. treść ogłoszenia o zamówieniu od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a
jeżeli postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego wobec postanowień SIWZ od dnia
zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej – 10 dni;
d. wobec czynności innych niż określone w punktach od 1 do 3 odwołanie wnosi się w terminie liczonym
od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o
okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia – 10 dni.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
06/03/2020

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
www.uzp.gov.pl
mailto:odwolania@uzp.gov.pl
www.uzp.gov.pl
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