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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(dalej SIWZ)
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego
podstawa prawna - art. 10 ust. 1 oraz art. 39 - 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986)

NAZWA ZAMÓWIENIA:
„Dostawa oprogramowania GIS-owego
wraz ze szkoleniem z obsługi oprogramowania."

Termin składania ofert: 17 kwietnia 2019 r. godz. 8.00
Otwarcie ofert: 17 kwietnia 2019 r. godz. 8.30
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Zawoja, dnia 8 kwietnia 2019 r.
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1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Babiogórski Park Narodowy z siedzibą w Zawoi
reprezentowane przez dra Tomasza Pasierbka - Dyrektora Parku
siedziba:
34-222 Zawoja 1403
tel. 33 / 8775 11O , fax 33 / 8775 554
e-mail: zamowienia@bgpn.pl
strona internetowa zamawiającego: www.bgpn.pl , https://bip.malopolska.pl/bgpn
(dalej „Zamawiający") zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamowIenia
publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z wymaganiami
określonymi w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej „SIWZ").
2. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA
2.1.

2.2.
2.3.

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art.
1O ust. 1 oraz art. 39 - 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm. - dalej „PZP"), aktów
wykonawczych do PZP oraz zgodnie z zapisami dokumentu „Umowa Partnerstwa
2014-2020 - Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020."
Wartości zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach
wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP
Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw.
„procedury odwróconej", o której mowa w art. 24aa ust. 1 i 2 PZP. Stosownie do
przywołanych przepisów Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie
zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
3.1.
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonanie usługi polegającej na:
a) Dostawie oprogramowania 3 szt. licencji ArcGIS for Desktop Advanced 1 O.x (w
najnowszej wersji dostępnej na rynku) wraz z rozszerzeniami:
• Licencja 3 szt. ArcGIS Spatial Analyst,
• Licencja 3 szt. 3D Analyst,
• Licencja 2 szt. ArcGIS Network Analyst,
• Licencja 1 szt. Publisher

lub równoważnego pakietu oprogramowania klasy GIS (przez równoważny rozumie się
dostarczenie
programu
lub
pakietu
programów
posiadających
przynajmniej
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wyszczególnione załączniku nr 1 do SIWZ w pkt. I funkcjonalności oprogramowania ArcGIS
for Desktop Advanced 1 O.x oraz wyszczególnionych rozszerzeń.

b) Dostawie oprogramowania 1 szt. Licencji ENVl&IDL (w najnowszej wersji dostępnej na
rynku) wraz z rozszerzeniami:
• Licencja 1 szt. ENVI Feature Extraction Module,
• Licencja 1 szt. ENVI DEM Extraction Module
lub równoważnego pakietu oprogramowania klasy LIDAR (przez równoważny rozumie
się dostarczenie programu lub pakietu programów posiadających przynajmniej
wyszczególnione w załączniku nr 1 do SIWZ w punkcie li funkcjonalności
oprogramowania ENVI oraz wyszczególnionych rozszerzeń.
c) Przeprowadzeniu szkolenia z obsługi dostarczonego oprogramowania, o którym mowa
w punkcie 3.1. lit. a), b).
3.2.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (dalej: .,SOPZ") stanowi załącznik nr 1 do
niniejszej SIWZ.
3.3.
Celem postępowania jest wyłonienie Wykonawcy, którego zadaniem będzie
kompleksowa dostawa oprogramowania do map wraz z modułami oraz
oprogramowania do danych lidarowych wraz z modułami oraz przeprowadzenie
szkolenia z dostarczonego oprogramowania w ramach projektu nr POIS.02.04.00-000002/18 „Ocena stanu ekosystemów Babiogórskiego Parku Narodowego za pomocą
nowoczesnych metod teledetekcyjnych.".
3.4.
W przypadku zaoferowania przedmiotu zamówienia „równoważnego", Wykonawca jest
zobowiązany wykazać, że oferowane oprogramowania spełniają wszystkie
funkcjonalności opisane w Załączniku nr 1 - SOPZ niniejszej SIWZ zgodnie z art. 30
ust. 5 ustawy Pzp.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
3.5.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających i dodatkowych.
3.6.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
3.7.
48460000-0 - Analityczne, naukowe, matematyczne, prognozujące pakiety oprogramowania
48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
48461000-7 - Analityczne lub naukowe pakiety oprogramowania
4. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA.
4.1. Zamawiający ustala termin dostarczenia oprogramowania (licencji) do siedziby
Zamawiającego na adres: Babiogórski Park Narodowy z siedzibą w Zawoi, Zawoja 1403,
34-222 Zawoja do 06.05.2019 r.
4.2. Zamawiający ustala termin przeprowadzenia wszystkich szkoleń do dnia 31.05.2019 r.
5. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA W
ART. 67 UST. 1 PKT 6 JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE UDZIELENIE TAKICH
ZAMÓWIEŃ.
5.1.

Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67
ust. 1 pkt 6 PZP.

6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA Z
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W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z
postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24
ust. 1 pkt 12-23 PZP, art. 24 ust. 5 pkt. 1 i 4 PZP. Na podstawie:
1) Art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego wykonawcę w stosunku do którego otwarto
likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez
likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art.
332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (tekst
jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1508 z późn. zm.) lub którego upadłość
ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł
układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie
przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego,
chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1
ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. Dz. U. z
2017 r. poz. 2344 z późn. zm.);
2) art. 24 ust. 5 pkt 4 PZP Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego wykonawcę który, z przyczyn leżących po jego
stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu
wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę
koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4
PZP, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia
odszkodowania;
W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w
postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 PZP dotyczące:
1) kompetencji lub uprawmen do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków w w/w zakresie.
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków w w/w zakresie.
3) zdolności technicznej lub zawodowej:
3.1) Zamawiający uzna warunek, w zakresie doświadczenia, za spełniony jeżeli
Wykonawca wykaże się doświadczeniem, polegającym na wykazaniu
usług, które wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, które potwierdzą że:
a) przeprowadził minimum 2 szkolenia (instruktaż) z zaproponowanego
oprogramowania klasy GIS i minimum 2 szkolenia (instruktaż) z
zaproponowanego oprogramowania klasy LIDAR o wartości brutto co
najmniej 1 O 000,00 zł każde.
Na potwierdzenie spełnienia powyższego wymogu Wykonawca
przedstawi wykaz zrealizowanych usług zgodnych z wymaganiami
I
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Zamawiającego (w przypadku, gdy określone prace są częsc,ą
większych zamówień dotyczących szerszego zakresu prac, należy
podać budżet dotyczący wymaganego asortymentu prac i tylko te
prace należy wymienić) wraz z załączonymi dowodami (referencje
bądż inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego
usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub
ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów - oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne
dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być
wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert.) potwierdzającymi, że usługi te zostały wykonane należycie
(zgodnie z Załącznikiem nr 7 do SIWZ).
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z
formułą „spełnia"/,,nie spełnia", w oparciu o oświadczenie Wykonawcy oraz informacje
zawarte w dokumentach wymienionych w rozdziale 7 SIWZ.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy
z warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt 6.2. winien spełniać co
najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie. 2aden z
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać
wykluczeniu z postępowania.
Na podstawie art. 22d ust. 2 PZP Zamawiający może, na każdym etapie postępowania,
uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie
zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia
gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

7. WYKAZ. OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z
POSTĘPOWANIA ORAZ W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.
7.1.

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa
w pkt 6.1. oraz w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o
których mowa w pkt 6.2. Wykonawca jest zobowiązany złożyć wraz z ofertą
następujące oświadczenia i dokumenty:
7.1.1 oświadczenia Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie spełnienia warunków
udziału w postępowaniu określonych w niniejszej SIWZ i braku podstaw do
wykluczenia, złożone na formularzach określonych w załącznikach nr 3 i 4 do
SIWZ.
7.1.2 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców,
oświadczenie, o którym mowa w pkt 7.1.1 składa każdy z wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w
którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
I
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Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje
dotyczące:
(1) kwoty jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
(2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie oraz
(3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności
zawartych w ofertach.

7.3

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej ww.
informacji przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wzór oświadczenia zawarty jest
w załączniku nr 5 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może
przedstawić dokumenty bądź informacje, że powiązania z innym wykonawca nie
prowadza do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamow1enia.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
oświadczenie składa każdy z takich wykonawców.

7.4

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta
została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym - nie krótszym niż 5 dni,
terminie - aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów w celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu:
7.4.1 wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z
podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których
dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających
czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy
czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione
przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie
uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy - potwierdzających
spełnianie warunku udziału w postępowaniu określonego w pkt. 6.2.3. SIWZ.
(Załącznik nr 7 do SIWZ)
7.4.2 odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru
lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art.
24 ust. 5 pkt 1 PZP;

7.5.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub mIeJsce
Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów:

zamieszkania

poza

terytorium

7.5.1 o których mowa w pkt 7.4.2 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w
którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie
otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
7.6. Dokumenty, o których mowa powyżej w pkt. 7.5.1 powinny być wystawione nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
7.7. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 7.5.,
zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze
wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie
•,
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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. Postanowienia pkt. 7.6. stosuje się odpowiednio.

7.8. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę
mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca
zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących
przedłożonego dokumentu.
7.9. Jeżeli w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w
postępowaniu jakiekolwiek wartości zostaną podane w walucie obcej to Zamawiający
przeliczy wartość waluty na złote wedle średniego kursu NBP z dnia przekazania
ogłoszenia o zamówieniu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
7.1O. W przypadku oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
(konsorcjum):
7.10.1

w formularzu oferty należy wskazać firmy (nazwy) wszystkich Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;

7.10.2

oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Osoba
podpisująca ofertę musi posiadać umocowanie prawne do reprezentacji.
Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa załączonego do oferty treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania;

7.10.3

oświadczenia o których mowa w pkt 7.1.1 składa każdy z wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie.

7.10.4

dokument, o którym mowa w pkt 7.4.2 obowiązany będzie złożyć każdy z
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

7.10.5

wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą
ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy;

7.10.6

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wyznaczą
spośród siebie Wykonawcę kierującego (lidera), upoważnionego do zaciągania
zobowiązań, otrzymywania poleceń oraz instrukcji dla i w imieniu każdego, jak
też dla wszystkich partnerów;

7.10.7

Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania
umowy w całości przez lidera lub od wszystkich Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia łącznie lub każdego z osobna.

7.11. W przypadku wykonawców wykonujących działalność w formie spółki cywilnej
postanowienia dot. oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
(konsorcjum) stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem, że do odpowiedzi na wezwanie
Zamawiającego do złożenia dokumentów, o którym mowa w pkt 7.4. należy załączyć: (1)
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, iż
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu oraz (2) aktualne
zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z
•
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opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub potwierdzenie, że
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu odrębnie dla
każdego ze wspólników oraz odrębnie dla spółki.

7.12.

Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o
udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać
wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu i spełniają warunki udziału w
postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio
oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub
dokumentów.

8. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW,
A TAKżE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ
Z WYKONAWCAMI.
8.1.

Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz
Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem
oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale 7 niniejszej
SIWZ (również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania o którym mowa w art. 26 ust.
3 ustawy PZP) dla których dopuszczalna jest forma pisemna.

8.2.

W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się
numerem sprawy określonym w SIWZ.

8.3.

Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę
pisemnie winny być składane na adres: Babiogórski Park Narodowy z siedzibą w Zawoi,
34-222 Zawoja 1403.

8.4.

Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę
drogą elektroniczną winny być kierowane na adres: zamowienia@bgpn.pl

8.5.

Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pomocą
faksu lub w formie elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego
potwierdzenia faktu ich otrzymania.

8.6.

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.

8.7.

Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do
końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert, Zamawiający udzieli
wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania
ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym
mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień
albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie
internetowej, na której udostępniono SIWZ.

8.8.

Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o
którym mowa w rozdz. 8. pkt 8.7 niniejszej SIWZ.

8.9.

W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych
odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze
oświadczenie Zamawiającego.
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Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.

8.11.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania
ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ zamawiający udostępni na stronie
internetowej www.bgpn.pl/przetargi bądź www.bip.malopolska.pl/bgpn

8.12.

Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, to
Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień
Publicznych.

8.13.

Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
Gabriela Ficek - Referent.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że przepisy ustawy PZP nie pozwalają na
jakikolwiek inny kontakt - zarówno z Zamawiającym jak i osobami uprawnionymi do
porozumiewania się z Wykonawcami - niż wskazany w niniejszym rozdziale SIWZ.
Oznacza to, że Zamawiający nie będzie reagował na inne formy kontaktowania się z
nim, w szczególności na kontakt telefoniczny lub/i osobisty w swojej siedzibie.

9. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości określonej poniżej:
4000 zł. (słownie: cztery tysiące złotych 00/100)
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
pieniądzu,
1)
poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo2)
kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
gwarancjach bankowych,
3)
gwarancjach ubezpieczeniowych,
4)
5)
poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 359 z późn. zm.).
Wadium wpłacane w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy
Zamawiającego w:
Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Krakowie
nr rachunku: 461130 1150 0012 1252 7890 0001
przed upływem terminu składania ofert, przy czym za termin wniesienia wadium
w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego.
Na dowodzie wpłaty należy wpisać: ,,ZP-2/2019".
Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi zawierać:
- termin obowiązywania (musi obejmować okres związania ofertą począwszy od upływu
terminu składania ofert),
- kwotę (równa kwocie wadium),
- jednoznacznie określonego gwaranta lub poręczyciela (wystawiającego gwarancję lub
poręczenia),
- określonego beneficjenta gwarancji,

P'O'J'Omowrtnio CI

t,\/P

,li<

/,:. r

Strona

Fundusze
Europejskie

Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska -

Rzeczpospolita
- Polska

Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

- bezwarunkowość dysponowania poręczeniem lub gwarancją (gwarant lub poręczyciel
zobowiązany jest do przekazania kwoty poręczenia lub gwarancji na pierwsze pisemne
żądanie beneficjenta, na konto wskazane przez beneficjenta),
- płatność na pierwsze żądanie (poręczyciel lub gwarant zobowiązany jest do
przekazania kwoty gwarancji lub poręczenia na pierwsze pisemne żądanie
beneficjenta, zawierające oświadczenie dotyczące okoliczności określonych w art. 46
ust 4a oraz 5 ustawy Pzp),
- nieodwołalność gwarancji lub poręczenia (gwarant lub poręczyciel nie może odwołać
zobowiązania wynikającego z udzielonej gwarancji lub poręczenia).
Brak w poręczeniu lub gwarancji jakiegokolwiek z powyższych elementów, jak również
wprowadzenie warunków ograniczających dla Zamawiającego w korzystaniu z wadium,
traktowane będzie jako nie wniesienie wadium i skutkować będzie wykluczeniem
Wykonawcy.
Z postępowania zostaną wykluczeni Wykonawcy, którzy nie wnieśli wadium do upływu
terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym
mowa w art. 46 ust. 3 ustawy Pzp.
Oryginał dowodu wniesienia wadium należy załączyć do oferty.
W przypadku wykonawcy który wniósł wadium, a nie złożył do upływu terminu składania
ofert swojej oferty, Zamawiający zwraca wadium na wniosek wykonawcy który nie złożył
oferty do upływu terminu składania ofert.

9.5.

9.6.
9.7.
9.8.

10. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
10.1.
10.2.

Termin, którym Wykonawca będzie związany złożoną ofertą wynosi 60 dni. Zgodnie z art.
85 PZP bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin
związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed
upływem terminu związania ofertą zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na
przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

11. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
11.1.

Przygotowanie oferty:
11.1.1. Oferta powinna być sporządzona przy użyciu formularza stanowiącego załącznik
nr 2 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zawierać
powinna: opis zadania, wartość netto zadania, % podatku VAT, wartość brutto.
11.1.2. Cena ofertowa musi obejmować wszystkie koszty wykonania niniejszego
zamówienia wynikające z opisu przedmiotu zamówienia, postanowień projektu
umowy, oraz informacji i wyjaśnień uzyskanych od Zamawiającego.
11.1.3. Cena Ofertowa powinna uwzględniać wynagrodzenie za wszystkie obowiązki
przyszłego wykonawcy, niezbędne do zrealizowania zadania określonego w
niniejszej SIWZ, które powinien był przewidzieć.
11.1.4. Do oferty powinny być dołączone wszelkie dokumenty i oświadczenia zgodnie z
wymaganiami określonymi w rozdziale 7 pkt 7.1.-7.4 oraz rozdziale 9. Wówczas,
gdy niniejsza specyfikacja określa w załącznikach formularz jakiegokolwiek
dokumentu, Zamawiający nie wymaga posłużenia się załącznikiem do
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specyfikacji. Wykonawca może przygotować własny formularz pod warunkiem, iż
będzie on swoją treścią odpowiadał formularzowi będącemu załącznikiem do
niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
11.1.5. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim w formie pisemnej, trwałą i
czytelną techniką. Wymóg zachowania formy pisemnej oznacza konieczność
złożenia własnoręcznego podpisu (art. 78 Kodeksu Cywilnego).
11.1.6. Wszystkie zapisane strony oferty powinny być parafowane przez osobę
podpisującą ofertę, ponumerowane i spięte (zszyte) w sposób trwały,
zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty. Wszelkie poprawki lub
zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę
podpisująca ofertę.
11.1.7. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez Wykonawcę bądź osobę
upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy. Jeżeli upoważnienie do podpisania
oferty nie wynika bezpośrednio z dokumentów rejestrowych Wykonawcy, do
oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną notarialnie kopię
pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upoważnione.
11.1.8. W przypadku, gdy Wykonawca składa kopię któregoś z dokumentów, musi być
ona poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (Wykonawca
składa własnoręczny podpis poprzedzony dopiskiem „za zgodność"). Jeżeli do
reprezentowania Wykonawcy upoważnione są łącznie dwie lub więcej osób,
kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez te
osoby łącznie.
11.1.9. Jeżeli któryś z dokumentów składanych przez Wykonawcę jest sporządzony w
języku obcym dokument taki należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski,
poświadczonym przez Wykonawcę. Dokumenty złożone w języku obcym bez
wymaganych tłumaczeń nie będą brane pod uwagę.
11.1.1O. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
11.1.11. Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.
11.2.

Oferta wspólna - w przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów, oferta musi spełniać
następujące warunki:
11.2.1. Oferta winna być podpisana przez każdego partnera lub upoważnionego
przedstawiciela/partnera wiodącego.
11.2.2. Upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela/partnera wiodącego wymaga
podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów.
11.2.3. Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną
niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań.

odpowiedzialność

za

11.3. Wymagania dotyczące opakowania/koperty z ofertą.
11.3.1. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu/zamkniętej kopercie,
gwarantującym zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającym jej
nienaruszalność do terminu otwarcia.
11.3.2. Koperta/opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do
Zamawiającego na adres:
Babiogórski Park Narodowy z siedzibą w Zawoi
34-222 Zawoja 1403
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11.3.3. Oznakowanie koperty/opakowania:

-

ZP-2/2019 - PRZETARG NIE OTWIERAĆ PRZED
dniem 17.04.2019 r. godz. 8:30.
Koperta oprócz opisu j/w winna zawierać nazwę, adres wykonawcy nr telefonu oraz adres
email.
11.4.

Zmiany w ofercie.
11.4.1. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do
złożonej oferty w formie pisemnej przed upływem terminu składania ofert.
11.4.2. Wprowadzone zmiany musza być złożone wig takich samych zasad jak oferta, w
kopercie z dopiskiem ZMIANA".
11

11.4.3. Koperty oznakowane dopiskiem ZMIANA" zostaną otwarte na sesji publicznego
otwarcia ofert przy otwieraniu oferty wykonawcy, który wprowadził zmiany i po
stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do
oferty.
11

11.4.4. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z
postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (w/g takich samych
zasad jak wprowadzanie zmian) z napisem na kopercie WYCOFANIE".
11

11.4.5. Koperty oznakowane WYCOFANIE" będą otwierane na sesji publicznego otwarcia
ofert w pierwszej kolejności. Koperty z ofertami, których dotyczy wycofanie nie
będą otwierane.
11

11.5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
12. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.
12.1.

Ofertę należy złożyć w Babiogórskim Parku Narodowym z siedzibą w Zawoi do dnia:
17.04.2019 r. do godz. 08.00, pokój nr 103 (sekretariat).

12.2.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 17.04.2019 r. o godz. 08.30 w Babiogórskim Parku Narodowym
z siedzibą w Zawoi 34-222 Zawoja 1403 pokój nr 9a.

12.3.

Otwarcie ofert jest jawne.

12.4.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia.

12.5.

Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy i adresy Wykonawców, a także informacje
dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w
ofertach. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści te informacje na stronie
internetowej.

12.6.

Ofertę wniesioną po terminie zwraca się po upływie terminu przewidzianego na wniesienie
odwołania. Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o złożeniu oferty po
terminie.

12.7.

Wykonawcy mogą uczestniczyć w otwarciu ofert.
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13. SPOSÓB OBLICZENIA CENY
13.1.

13.2.

13.3.

13.4.
13.5.

13.6.

Wykonawca zobowiązany jest podać na formularzu oferty (załącznik nr 2 do SIWZ) cenę
za każdą pozycję, wartość danej pozycji wynikającą z jej zakresu i łączną cenę za
wszystkie pozycje (prace).
Ceny jednostkowe za poszczególne pozycje (prace) powinny być podane na formularzu
ofertowym. Każda cena jednostkowa musi być tak podana, aby pokrywać wszelkie koszty i
ryzyka Wykonawcy związane z realizacją czynności, której dotyczy. Wykonawca nie może
kosztów realizacji danej czynności doliczać do kosztów realizacji innych czynności. Cena
łączna wynikająca z sumowania wartości wszystkich pozycji stanowi wartość oferty.
Cenę łączną należy podać w złotych w kwocie brutto w odniesieniu do całego przedmiotu
zamówienia, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zgodnie z matematycznymi
zasadami zaokrągleń) wraz z wyszczególnieniem zastosowanej stawki podatku VAT.
Stawkę podatku od towarów i usług (VAT) należy uwzględnić w wysokości obowiązującej
na dzień składania ofert.
Określony w SIWZ rzeczowy zakres przedmiotu zamówienia oraz postanowienia
wynikające z wzoru umowy załączonego do SIWZ stanowią podstawę do obliczenia cen
jednostkowych oraz ceny łącznej wynikającej z oferty.
Wykonawca, składając ofertę, obowiązany jest poinformować Zamawiającego (w
formularzu oferty - załącznik nr 2), czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u
zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i
usług, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie
prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. Brak
wskazania w formularzu oferty (załącznik nr 2) informacji czy wybór oferty będzie prowadzić
do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku
od towarów i usług będzie uznawane jako informacja, że wybór oferty wykonawcy nie
będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z
przepisami o podatku od towarów i usług.

14. OPISY KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY
WYBORZE OFERTY ORAZ SPOSÓB OCENY I PORÓWNANIA OFERT.
Przy wyborze ofert w każdym Pakiecie Zamawiający będzie się kierował następującymi
kryteriami oceny ofert:
-100 %
1) Cena
14.2. Sposób obliczania punktów dla poszczególnych kryteriów:
1) W ramach kryterium „Cena" ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:

14.1.

Cn
C = ------------ x100 pkt x 60 %
Co

gdzie:
C - liczba punktów w ramach kryterium „Cena",
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Cn - najniższa cena spośród ofert ocenianych
Co - cena oferty ocenianej
Ocenie w ramach kryterium „Cena" podlegać będzie cena łączna brutto podana w
formularzu oferty dla całości Przedmiotu zamówienia. (załącznik nr 2 do SIWZ).
Z uwagi na postanowienia art. 91 ust. 3a PZP, jeżeli złożono ofertę, której wybór
prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami
o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć
zgodnie z tymi przepisami.
14.3. Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta, która uzyska największą sumę punktów
uzyskanych w ww. kryteriach oceny ofert. Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów.
14.4. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert
przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych
ofert wybierze ofertę z niższą ceną.
15. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO
WYBORZE OFERT W CELU ZAWARCIA UMOWY.
15.1.

O terminie i miejscu zawarcia umowy wykonawca, którego oferta została wybrana, jako
najkorzystniejsza zostanie powiadomiony niezwłocznie po upływie terminu do wniesienia
odwołania lub zakończeniu postępowania odwoławczego.
15.2. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,
Zamawiający będzie wymagał przed zawarciem umowy przedłożenia umowy regulującej
współpracę tych Wykonawców.
15.3. Brak przekazania przed podpisaniem umowy powyższych dokumentów będzie
jednoznaczny z odmową podpisania umowy przez wykonawcę. Niedopełnienie wskazanych
formalności będzie traktowane jako uchylanie się przez Wykonawcę od zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego.
15.4. Wszelkie istotne dla stron postanowienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 6 do
SIWZ. Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty Wykonawcy. Zamawiający
przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej
jednej z okoliczności w niej wymienionych z uwzględnieniem podanych we wzorze umowy
warunków ich wprowadzenia.
16. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O ZMÓWIENIE PUBLICZNE.

16.1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów Ustawy, przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z
przepisami Ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na
podstawie Ustawy.
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Odwołanie wnosi się w terminie 1O dni od dnia przesłania informacji o czynnoscI
zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w art. 180
ust. 5 zd. drugie PZP, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 1 O dni od dnia publikacji ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych
warunków zamówienia na stronie internetowej.
Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 16.2. i 16.3. wnosi się w terminie 10
dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było
powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej,
podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego
kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego
rodzaju podpisu.
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.
Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania
odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego
właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za
pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia
orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.
Szczegółowe uregulowania w przedmiocie środków ochrony prawnej przysługujących
Wykonawcom znajdują się w dziale VI ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z
2018 r. poz. 1986 ze zm.).

17. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
17.1.

Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez
wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą.
17.2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosić będzie 5% ceny brutto łącznej
wynikającej na daną część zamówienia.
17.3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku
następujących formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
17.4. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i
uznania przez zamawiającego za należycie wykonane.
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18. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO DO ZASTOSOWANIA PRZEZ
ZAMAWIAJĄCYCH W CELU ZWIĄZANYM Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46M/E (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO", informuję, że:
•

•

•

•

•

Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Minister właściwy ds. rozwoju
(Minister Inwestycji i Rozwoju), pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Programem
Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIŚ 2014-2020), mający swoją
siedzibę pod adresem: ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa.;
W ramach realizacji projektu „Ocena stanu ekosystemów Babiogórskiego Parku
Narodowego za pomocą nowoczesnych metod teledetekcji", Babiogórski Park Narodowy
z siedzibą w Zawoi pełni rolę podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych
osobowych, 34-222 Zawoja 1403;
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych wyznaczonym przez administratora
jest możliwy:
pod adresem: ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa,
pod adresem poczty elektronicznej: IOD@miir.gov.pl
oraz wyznaczonym przez Babiogórskim Parku Narodowego z siedzibą w Zawoi,
kontakt: iodo@bgpn.pl;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w
celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. ,,Dostawa
oprogramowania GIS-owego wraz ze szkoleniem z obsługi oprogramowania."
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego oraz w celu realizacji umowy z
Wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, na podstawie art. 6
ust. 1 lit. b RODO.
Dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby realizacji POIŚ 2014-2020 na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w szczególności w celu realizacji projektu zgodnie z umową o
dofinansowanie projektu. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się m.in. z
uwzględnieniem następujących przepisów prawa:
- rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013
r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego,
Funduszu Spójności,
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, oraz ustanawiającego przepisy ogólne
dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego
oraz uchylającego Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006,
- rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r.
ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do
przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące
wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi,
audytowymi i pośredniczącymi,
- ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki
spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
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odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania na podstawie art. 8 oraz art. 96 ust.
3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz.
1986 z późń. zm.), dalej „ustawa Pzp"; a także inne podmioty, którym Instytucja
Zarządzająca POIŚ 2014-2020 powierzyła wykonywanie zadań związanych z realizacją
Programu, w tym w szczególności podmioty pełniące funkcje instytucji pośredniczących i
wdrażających.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w rozporządzeniu
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r., tj. przez
okres dwóch lat, liczony od dnia 31 grudnia następującego po złożeniu zestawienia
wydatków do Komisji Europejskiej, w którym ujęto ostateczne wydatki dotyczące
zakończonego projektu, z zastrzeżeniem konieczności dłuższego przechowywania
dokumentów dla celów kontroli. Równocześnie, okres przechowywania uwzględnia
przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
oraz ustawy Pzp zgodnie z art. 97 ust. 1, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata,
okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp,
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w
sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących;
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych-;
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO
***·
'

•

••

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit.
c RODO.
Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu
przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może
naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi
na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

19. ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH.

20. ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
u
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Z ZASTOSOWANIEM AUKCJI ELEKTRONICZNEJ.

-

21. ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU.

22. ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Załącznik nr 1 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia;
Załącznik nr 2 - formularz ofertowy;
Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące braku podstaw wykluczenia z
postępowania;
Załącznik nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie spełnienia
warunków udziału w postępowaniu określonych w niniejszej SIWZ;
Załącznik nr 5 - oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej;
Załącznik nr 6 - wzór umowy;
Załącznik nr 7 - wykaz usług;
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