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Kurowo, 2020/04/08 
 

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu  
Znak sprawy: NPN-ZOP-271/2/3/2002 

 
 
 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego na wykonanie projektu pn. „Pozyskanie danych teledetekcyjnych 
i ocena stanu zasobów przyrodniczych w Narwiańskim Parku Narodowym przy wykorzystaniu 
nowoczesnych technologii teledetekcyjnych” 
 

 
ZMIANA I WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 
Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej ustawą, Zamawiający informuje, że wpłynęły pytania 
dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ), na które udziela 
odpowiedzi. Jednocześnie działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy, zmienia treść SIWZ. 

 
 
Pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
 
Pytanie 27: 
Zamawiający w swojej odpowiedzi podkreślił, że nie precyzuje postaci mapy zbiorowisk 
roślinnych będącej wynikiem analiz i pomiarów terenowych i może ona przyjmować dowolną 
postać. 
Czy w związku z tym Zamawiający uzna warunek za spełniony dla wymaganej referencji w 
zakresie usługi nr 6, jeżeli Oferent wykaże się wykonaniem 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 siedlisk przyrodniczych Natura 2000 w 
ramach projektu badawczo-rozwojowego finansowanego ze środków NCBR. Mapy te zostały 
wykonane w ramach zakończonego etapu realizacji projektu a ich poprawne wykonanie 
zostało potwierdzone pozytywną oceną kontroli merytorycznej? 
 
Odpowiedź 27: 
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Zamawiający potwierdza, iż uzna taki projekt za spełniający wymagania SIWZ. Jednocześnie 
Zamawiający wskazuje, że to na wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania należytego 
wykonania opracowania. 
 
 
 
Zamawiający informuje, że dokonał następujących zmian w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia: 

1. W rozdziale 11 (Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert) punkty 11.2 oraz 11.3 

otrzymują brzmienie:  

 

11.2. Termin składania ofert upływa dnia 16-04.2020 o godzinie 11:00. 

11.3 Publiczne otwarcie ofert nastąpi dnia: 16-04-2020 r o godzinie 12:00 w siedzibie 

Zamawiającego tj.: Narwiański Park Narodowy, Kurowo 10, 18-204 Kobylin Borzymy 

 

 
Jednocześnie Zamawiający informuje, że dokonał modyfikacji Załącznika nr 3 do SIWZ – wzór 
JEDZ. Zamawiający udostępnia aktualny załącznik nr 3 do SIWZ – wzór JEDZ w formacie pdf 
oraz xml. 
 
 
 
Niniejsze wyjaśnienia wraz ze zmianami stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia. 

 

Treść zmian i wyjaśnień SIWZ oraz: 

- aktualny załącznik nr 3 do SIWZ – Wzór JEDZ w formacie xml oraz pdf 

zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego: http://bip.npn.pl/. 

 
 
 
 

Dyrektor Narwiańskiego Parku Narodowego  

Ryszard Modzelewski 

http://bip.npn.pl/

