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Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

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, 18-204 Kobylin Borzymy
Miejscowość: Kurowo
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.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
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.
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• 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.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 2 062 800.81 PLN

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: PL

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 różnorodnościbiologicznej
i krajobrazowej w Narwiańskim Parku Narodowym. Realizacja przedsięwzięcia polegać będziena pozyskaniu
danych teledetekcyjnych oraz inwentaryzacji stanu zasobów przyrodniczych i identyfikacjiwystępujących
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 realizacjizadań ochronnych
w Parku. Wykonanie tych zadań wymaga pozyskania kompleksowego zestawu źródłowychdanych
teledetekcyjnych. Towarzyszyć im będą badania terenowe oraz prace analityczne z zakresu międzyinnymi:
analiz teledetekcyjnych, analiz geoprzestrzennych, botaniki, ochrony przyrody, fitosocjologii, hydrologii.
Dane źródłowe pozyskane zostaną z pułapu lotniczego z zastosowaniem następujących technik:
lotniczegoskaningu laserowego, zdjęć pionowych w zakresie widzialnym i bliskiej podczerwieni,
zobrazowańhiperspektralnych, termalnych oraz obrazów ukośnych. Pozyskane zostaną również archiwalne
zobrazowaniasatelitarne. Na podstawie danych teledetekcyjnych i towarzyszących im referencyjnych
pomiarów naziemnychopracowane zostaną rastrowe i wektorowe warstwy tematyczne oraz mapy opisujące
rozkład przestrzennyanalizowanych zjawisk przyrodniczych.Etap 1: Opracowanie Szczegółowego Planu
Prac – dokument zawierający zaproponowaną przez Wykonawcęmetodykę, opisujący szczegółowo:
parametry i warunki pozyskania danych teledetekcyjnych niezbędnychdo wykonania analiz, założenia
przeprowadzenia terenowych kampanii pomiarowych, metody wykonaniaposzczególnych analiz oraz
parametry produktów wynikowych.Etap 2: Wykonanie nalotów mających na celu pozyskanie lotniczych danych
teledetekcyjnych orazprzeprowadzenie terenowych kampanii pomiarowych, a także pozyskanie archiwalnych
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danychteledetekcyjnych, pozyskanie i opracowanie danych pomocniczychEtap 3: Wykonanie analiz mających
na celu dostarczenie informacji w zakresie poszczególnych zagadnieńtematycznych. Materiałem źródłowym dla
analiz, w zależności od zakresu tematycznego, są daneteledetekcyjne, dane terenowe, informacja przestrzenna
z zasobów krajowych lub z zasobów Parku.Etap 4: Opracowanie raportu z wykonanych analiz, a także
przystosowanie wytworzonych produktów doistniejącego systemu informacji przestrzennej funkcjonującego
w parku oraz przeprowadzenie szkoleniapracowników parku z zakresu korzystania z danych oraz produktów
wytworzonych w ramach projektu, w tymwyświetlania, przeglądania, przeszukiwania, tworzenia kwerend,
podstawowych analiz przestrzennych czyedycji w środowisku GIS.

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

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 pn. „Ocena stanu zasobów przyrodniczych w Narwiańskim Parku Narodowym przy
wykorzystaniu nowoczesnych technologii teledetekcyjnych”

II.2.14) Informacje dodatkowe

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.1.6) 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
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 050-119003

IV.2.8) Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

IV.2.9) Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia
informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: NPN-ZOP-271/2/3/2020

Nazwa:
Pozyskanie danych teledetekcyjnych i ocena stanu zasobów przyrodniczych w Narwiańskim Parku Narodowym
przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii teledetekcyjnych

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:119003-2020:TEXT:PL:HTML
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02/06/2020

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: MGGP Aero Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Kaczkowskiego 6
Miejscowość: Tarnów
Kod NUTS: PL
Kod pocztowy: 33-100
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 2 062 800.81 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 2 025 810.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3) Informacje dodatkowe:

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
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.

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
www.uzp.gov.pl
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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:
03/06/2020
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