
 
 
 
Identyfikator: ZP/DOP/33/2011 

 

__________________________________________________ 

Ogłoszenie  

o przetargu nieograniczonym 

Na podstawie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych 

z dnia 29 stycznia 2004 r. 

(Dz. U. Nr 19, poz.177 z późn. zm) 

Skarb Państwa 
 

Tatrzański Park Narodowy 
 

34-500 Zakopane  ul. Kuźnice 1 
 
telefon : 18 20-632-03         fax: 18 20-635-79         NIP: 736-10-79-469  e-mail : sekretariat@tpn.pl 
 
adres strony TPN : www.tpn.pl 
 

 zwany dalej ZAMAWIAJĄCYM zaprasza do udziału w  przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej 

powyŜej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych na wykonanie 
projektu: 
 

„Plan Ochrony dla obszaru Natura 2000 PLC120001 Tatry oraz obejmującego 
go Tatrzańskiego Parku Narodowego „  

realizowany w ramach działania 5.3 priorytetu V, nr POIS.05.03.00-00-269/10 
 

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

działania 5.3 priorytetu V. 

1. CPV – 90712000-1 
2. Zamawiający  nie dopuszcza składania ofert częściowych.  
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
4. PoŜądany termin wykonania zamówienia : 

        do 30.06.2014 roku 
5. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli ustawy 
nakładają obowiązek ich posiadania; 

i. posiadają aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu 
do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 
pkt. 2 ustawy; 

ii. posiadają aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz 
właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego  

iii. posiadają aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w 
art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 oraz w art. 24 ust. 1 pkt. 9  Ustawy’ 

2) posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania odpowiednim potencjałem 
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia ; 

3) posiadają doświadczenie w podobnych zleceniach tj. minimum jednego zamówienia 
polegającego na wykonaniu projektu planu ochrony obszaru chronionego (rezerwatu przyrody, 
parku krajobrazowego, parku narodowego lub obszaru Natura 2000),  z w pełni 
udokumentowanym obrotem co najmniej  jednego zrealizowanego zamówienia na kwotę min. 
500 000 zł netto. 

4) Z uwagi na specjalistyczny charakter opracowania Zamawiający wymaga, aby wśród osób 
odpowiedzialnych za realizację zamówienia znaleźli się specjaliści, którzy realizowali prace 
naukowe, monitoringowe lub planistyczne na terenie rezerwatu przyrody, parku 
krajobrazowego, parku narodowego   lub obszaru Natura 2000 (wzór wykazu specjalistów 
stanowi załącznik Nr 4 do  SIWZ). 
Zamawiający wymaga, aby byli to specjaliści reprezentujący wymienione niŜej dziedziny. 



Specjaliści ci winni udokumentować swoje kwalifikacje zestawieniem opracowań z okresu 
ostatnich 5 lat.: 
i) Siedliskoznawstwo leśne i ekosystemów nieleśnych – minimum 2 specjalistów, 
ii) Zoologia, w tym obowiązkowo ornitolog – minimum 2 specjalistów. 
iii) Ponadto naleŜy wskazać specjalistów z następujących dziedzin:  

- Geologia, geomorfologia, hydrologia i gleboznawstwo;  
- Botanika   
- Krajoznawstwo i turystyka;  
- Specjalista od GIS. 

5) sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 
i. przedłoŜą polisę ubezpieczeniową lub inny dokument ubezpieczeniowy potwierdzający, 

Ŝe Wykonawca ubezpieczony jest od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
przez niego działalności gospodarczej na kwotę min. 200 000 tys. zł; 

ii. przedłoŜą informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w 
których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków 
finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy; 

6) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 
ustawy Prawo Zamówień Publicznych; 

7) spełniają pozostałe wymagania zawarte w SIWZ; 
6. Wykonawca moŜe polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych 

do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezaleŜnie od 
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany 
jest udowodnić zamawiającemu, iŜ będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji 
zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów 
do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy 
wykonywaniu zamówienia. 

7. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty 
złoŜone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku - spełnia/nie spełnia. 

8. Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości  30 600.00   
      zł ( sł. trzydzieści tyś. sześćset.zł.) . 
9.   Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: 

            1.   Cena brutto       – 100 % 
 
10. Termin i miejsce składania ofert - do dnia 01.06.2011 do godziny 11:00  – 34-500 Zakopane   
      Kuźnice 1 – sekretariat - dziennik podawczy (od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 do 15:00).    
11. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.06.2011 roku o godz. 11:30 w sali nr 315  – Kuźnice 1. 
12.  Termin związania Wykonawcy złoŜoną ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z   
      upływem terminu składania ofert. 
13. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia  moŜna otrzymać w Zakopanem Kuźnice 1 pok.   
      315, e-mail lub pocztą za zaliczeniem pocztowym po uprzednim pisemnym   zamówieniu. SIWZ    
      zamieszczona jest równieŜ na stronie internetowej //tpn.pl/bip/. 
14. Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami są :   

- w zakresie przedmiotu zamówienia :  
Pan dr inŜ.Zbigniew Krzan tel. 18 20 23 210 e-mail: zkrzan@tpn.pl 
Pan mgr inŜ.Marek Pęksa tel. 18 20 23 214   e-mail : mpeksa@tpn.pl   
– w zakresie procedury  
Pan mgr inŜ.Marcin Błachut  tel. 018 20 23 261 ( e-mail mblachut@tpn.pl). 
Pan mgr inŜ. Józef Chowaniec tel. 162023219 e-mail: jchowan@tpn.pl 

 
 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot 
Europejskich w dniu 18.04.2011 roku. 

 
 
 
 
 
Zakopane, dnia 18.04.2011 r.   

 


