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! 4 Regulaminu udzielania zamówień publicznychw Gorczańskim Parku Narodowym(Zarządzenie

21/2016 z dnia 30 grudnia 2016 z późn. zm.) oraz ,,WyĘcme w zalcresie kwalifikawalności wydatków
w rąmach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego

oraz Ftmduszu Spójności na lata 2014-2020" z dnia(9 lipca 2017 r.

(dot. zamówień publicznych realizowanych w ramachfunduszy z Unii Europejskiej - o wartości
poniżej 30 000 € netto).

W nviąpku z realizacją projektu POIS'02.04.00-00_0003/18 
'oWykorzystanie 

nowoczesnych
technologii teledetekcyjnych w zarządzaniu zasobami przyrodniczymi Gorczańskiego Parku
Narodowego oraz analwa aktualnego stanu i dynamiki chronionych ekosystemów''
w ramach działania t 2.4. ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, oŚ pńorytetowa II ochrona
środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Program operacyjny Infrastruktura i Środowisko
2014*20Ż0. Typ projektu 2.4.4 Wsparcie procesu wdrażania instrumentów zarządczych w ochronie
przyrody; Podtyp z.4.4d'ocena stanu zasobów przyrodniczych w parkach narodowych przy
wykorzystaniu nowoczesnych technolo gii teledetekcyj nych

Gorczański Park Narodowy, Poręba Wietka 590,34-735 Niedźwiedź
zapraszado ńoŻeruapisemnej oferty na wykonanie zadania pn.:

NłozÓn MERYToRYCZNo-TEcHNICZNY PRoJEKTU I oCENA PoPRAwNoŚcI nil.Iycn
TELEDETEKCYJNYCH

Cel zamówienia:
Wyłonienie Wykonawcy, którego zadaniem będzie prowadzenie nadzoru eksperckiego, kontroli

pozyskania danych teledetekcyjttych oraz udzielanie pomocy merytorycznej i konsultacji podczas
realizacji głównych zadń projektu: POIS.02.04.00_00_0003/18 ,,Wykorzystanie nowoczesnych
technologii teledetekcyjnych w zarządzaIiu zasobami przyrodniczymi Gorczańskiego Parku
Narodowego otazala|izaaktualnego stanu i dynamiki chronionych ekosystemów''

Informacja o Projekcie:
Projekt realizowany będzie w Gorczańskim Parku Narodowym w Porębie Wielkiej w latach

2019_202L ogólna jego wartośó wynosi 2.032.000 zł, z czego dofinansowanie ze środków Unii
Europejskiej I.727.200 zł. Pozostała kwota pochodzić będzie ze środków krajowych.

Głównym celem projektu jest przygotowanie odpowiednich materiałów teledetekcyjnych i zap|ecza

informatyczno-technicmego do wykorzystania nowoczesnych technik teledetekcyjnych
w działalności GPN w długiej perspektywie czasowej, a także ocena bieżącego stanu ekosystemów
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Parku i ich dynamiki na przestrzeni lat. Na realizaĄę głównej części projektu składają się cztery
zadaria:

1 Prrygotowanie materiałów teledetekcyjnych'
2 Dostarczenie sprzętu komputerowego i oprogramowania.
3 Budowa systemu zarządzania danymi teledetekcyjnymi oraz przeprowadzenie szkoleń dla

pracowników Parku
4 Wykonanie opracowań i analizteledetekcyjnych

W pierwszym etapie projektu zostanie przygotowany zestaw materiałów teledetekcyjnych
obejmujący przede wszystkim: (1) aktualne zobrazowania (zdjęcia lotnicze w barwach rzeczywistych
(RGB) i podczerwieni (NIR), lotnicze skanowanie LIDAR, wielospektralne zdjęcia satelitarne),
(2) odpowiednio opracowane archiwalne materiały analogowe (głównie zdjęcta lotnicze) znajdujące
się w Zasobach GPN oraz (3) archiwalne materiały teledetekcyjne pozyskane z zasobów instytucji
zewnętrznych (np.: ortofotomapy, zdjęcia lotnicze i satelitarne).

Następnie wszystkie pozyskane i zgromadzone materiały zasiląutworzony w tym celu system
zarządzania danymi teledetekcyjnymi, który będzie zintegrowany z istniejącym systemem Parku.
System ten wraz z przygotowanym, wydajnym zapleczemkomputerowym pozwoli na archiwizowanie
oraz sprawnę wykonywanie analiz przestrzenrtych i udostępnianie Ęch danych. Waznym elementem
projektu jest przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Parku z podziałem na różne stopnie
zaawansowania w zakresie obsługi systemu zarządzaria, korzystartia z datych teledetekcyjnych,
dostępnych narzędzi analitycznych i gotowych opracowań przygotowanych w ramach realizacji
pĄektu' co pomoze w efektyvmym wykorzystywaniu tego typu danych w zarządzaniu GPN'
monitoringu zasobów przyrodniczychi innej działalności Parku np': naukowo-edukacyjnej.

Przygotowane i pozyskane materiały teledetekcyjne posłużądo wykonaniaróżmychopracowań
i ana|iz, które pozwolą na ocenę aktualnego stanu ekosystemów leśnych i nieleŚnych Parku, a także
pokuŻą dynamikę zmian zachodzących w ich obrębie na przestrzeni lat oraz wpływ prowadzonych
zabiegów ochronnych.

Przewidziane są także działania z zakłesu informacji i promocji Projektu m.in.: wydawnictwo

- kalendarz na 202I rok, seminarium oraz wizualizacje z wykorzystaniem pozyskanych danych
teledetekcyjnych.

I. Przedmiotzamówienia

1. Kod Wspólnego Słownika Zarnóvneń (CPV): 73210000_7 _ usługi doradcze w zakresie badań

2.Przedmiotem zamówienia jest. pełnienie fi'mkcji eksperta prowadzącego nadzór merytoryczno-
techniczny i dokonującego oceny danych teledetekcyjnych podczas realizacji Projektu:
,,Wykorzystanie nowoczesnych technologii teledetekcyjnych w załządzariu zasobami
przyrodniczymi Gorczańskiego Parku Narodowego otaz artaliza aktualnego stanu i dynamiki
chronionych eko sy stem ólv", a w szcze gólno ś ci trzech zadań obej muj ącyc h :

a) Przygotowanie materiałów teledetekcyjnych.
b) Budowę systemu zarządzanta danymi teledetekcyjnymi oraz przeprowadzenie szkoleń dla

pracowników Parku
c) Wykonanie opracowań i analizteledetekcyjnych
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3. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia: ,,Nadzór merytoryczno-techniczny i kontrola
jakości danych teledetekcyjnych'' Wykonawca będzie zobowiązany do aktywnej wspĘracy z Zama-
wiającym przez okres trwania projektu tj. Ż019_2027 rok, szczególnie w zakresie pomocy merytorycznej
i nadzoru nad wykonaniem głównych zadan projektu.

W zakresie Wykonawcy będzie wykonanie zadań obejmujących następujące etapy:

Etap I - Przygotowanie założeń technicznych i opracowanie opisu Przedmiotu Zamowienia (oPZ) do
postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie głównych zadń projektu wskazanych w pkt 2.'
aw szczególności ustalenie szczegółowych parametrów i waruŃów poąlskania danych teledetekcyjnych
niezbędnych do wykonania analiz, załoŻeń przeprowadzenia terenowych kampanii pomiarowych' ustalenie
metod wykonania analiz oraz parametrów produktów wynikowych, opis parametrów systemu
informatycznego stanowiącego reporytorium danych teledetekcyjnych orazjego integracji z systemem
GIS funkcjonującym w GPN. Planowany tęrmin rea|izacji: luty - kwiecieńZ}I9 r'

Etap II _Nadzór nad prawidłowością wykonania nalotów fotogrametrycznych oraz prac terenowych'
Kontrola jakości pozyskanych danych fotogrametrycznych.
Planowany termin reallzacji: II kwartał Ż019 r. - II kwartał Ż020 r.

Etap III _Weryfikacja jakości opracowań i analiz. Sprawdzanie zgodności wszystkich produktów z ich
specyfikacją. Planowany termin realizacji: II kwartał Ż020 r. _ II kwartał 2021 r.

Etap tV _Tesł akceptacyjne oprogramowania repozytorium danych teledetekcyjnych i jego integracji
z systemem GIS GPN w ramach projektu. Planowany termin realizacji: III i rV kwartał 2020 r.

Etap V * Sporządzenie raportu końcowego podsumowującego realizację głównych zadań projektu.
Planowany termin realizacji: I-II kwartał 2021 r.

Zapisy w Etapach II - Y oznaczają iŻ Wykonawca jest zobowiryany do nadzorowania realizacji
umów zawaĘch w związku z wykonaniem merytorycznym Projektu, w tym udziafu w odbiorach
i przedstawienie Zama-wiającemu rekomendacji co do odbioru lub odmowy odbioru.

Planowane terminy realizacji poszczególnych etapów mogą ulec zmianie w przypadku wystąpienia
niesprryjających warunków atmosferycznych lub innych crynników powodujących konieczność
przesunięcie zaplanowanych prac np.: pozyskania danych teledetekryjnych teledetekcyjnych niezbędnych
do wykonan ia p o źniej szy ch analiz.

4. Wykonawca będzie zobowiązany do:

4.1. Wykonania szrzegółowego opisu przedmiofu zamówienia iwymogów w zakresie merytorycznym do
przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację głównych zadań projekfu.
Zamawiający wymaga od Wykonawcy także przygotowania (i zaktualizowania o i|e zajdzie taka
potrzeba) szacunkowej wartości zamówienia poprzez dokonanie rozeznania rynku. Wykonawca dokona
udokumentowania szacowania wartości zamówienia.
Zamavłiający wymaga od Wykonawcy:

zamówień publicznych, w szczególności zgodnie z treścią art' 29 ust' 1 - 3 ustawy Prawo
zamówień publicznych oraz WyĘcznymi w zakresie hłalifikowalności wydatków w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego
oraz Funduszu Spójności na lata 2011-2020 z dnia19 |ipca20l7 r.
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oznacza to, iż opis przedmiotu zamówienia:
o opisuje się w sposób jednoznaczny i v,ryczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych

i zrozumiaĘch określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć
wpływ na spor ządzenie oferty,

o nie można opisywaó w sposób' który mógłby utrudniać uczciwąkonkurencję,
o nie możma opisywaó przez wskazanie znakow towarowych' patentów lub pochodzenia,

źródła lub szczególnego procesu, który charakłeryzuje produkty lub usługi dostarczane
przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzió do uprzywilejowania lub
wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione
specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamowienia
Za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzysząwyrazy ''lub
równoważny''. w takim przypadku Zamawiający oczekiwał będzie od Wykonawcy
przedstawienia uzasadnienia faktycznego dla uĘcia nazwy z wykazaniem spełnienia
przesłanek o których mowa w art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, a tak'ze
określenie kryteriów równoważności dla każdego z produktów w postaci tabeli
równoważności, która stanowió będzie załącznik do opisu przedmiotu zamówienia'

} Udzielania odpowiedzi na pytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
w zakresie doĘczącym opisu przedmiotu zamówienia,

} Przygotowania ew. modyfikacji opisu (opisów) przedmiotu zamówienia,
} Wsparcie Zamaułiającego w procesie badania i oceny ofeń w zakresie zgodności oferty

z opisem przedmiotu zamówienia.

Wykonawca w ramach przygotowania oPZ będzie zobowiązany w szczególności do opisania
warunków technicńych i założeń metodycznych obejmujących między innymi:

4.1.1. opracowanie szczegółowej metodyki dla realizacji załoŻeń planowanych w ramach realizacji
głównych zadan projektu;

4.1.2. określenie brzegowych parametrów jakości produktów wynikowych głównych zadan projektu,
niezbędnych do osiągnięcia załoŻonych celów - każdego z osobna. opisaó naleĘ parametry
jakościowe i ilościowe jakie muszą spełniać produkty bez wskazyrvania nazw i znaków
własnych;

4.1.3. opisanie modelu jakości danych uwzględniających wszystkie parametry jakości podlegające

kontroli przy odbiorach produktów. Nalezy podaó parametry ilościowe i podlegające kontroli
orazpoziomy dopuszczalnych błędów dla kazdego z produktów osobno;

4.1.4. opisanie parametrów ilościowych wyników teledetekcyjnych analiz, tj, określió dopuszczalny
i akceptowalny gospodarczo poziom błędów wyników analiz w stosunku do danych
tzecrywisĘch, jakich Wykonawca nie może przekroczyć' aby wynik był przydatny gospodarczo;

4.1.5. opis wymagań Systemu Informatycznego Repozytorium danych teledetekcyjnych i załoŻeń d|a

integracji z istniejącym'Systemem GIS GPN;
4.1.6. opracowanie harmonogramu rea|izacji prac z uwzględnieniem ryzyk projektowych i sposobu

łagodzenia skutków ich wystąpienia;
4.l.7. opisanie procedur i metod kontroli jakości danych poryskiwanychiprzekazyvvanych;
4.1.8. opisanie procedur postępowania w zakresie monitoringu brzegowych warunków

meteorologicznych jakie są odpowiednie do realizacji każdego z produktów oraz jakie
wykluczaj ą wykonanie produktu;

4.1.9.opisanie procedur jakie będą stosowane w prrypadku niewykonania produktu z uwagi na

warunki pogodowe lub błędnego wykonania produktu;
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4.1.10. opracowanie specyfikacji technicznej danych oraz specyfikacji stosowanych formatów danych
przyjmowanych jako produkty finalne;

4.I.l1. opracowanie procedur odbioru formalnego' Nale4l określió ilośó iteracji kontroli danych

w przypadkuprzedłożenia błędnego produktu w pierwszym przekazaniu;
4.Ll2. określenie formy raportu końcowego oraz formy przetworzenia danych w celu zasilenia

systemu informatyczne go.

Nadzoru naó realizacją zamówień na wykonanie głównych zadań ptojektu. Do obowiązków wykonawcy
na|ężęć będzie:

4.3.|.IJtrzym.ywanie stałych kontaktów z ZamavłiającYm, aw szczególnoŚci z pracownikami
nadzorującymi Projekt i Dyrektorem GPN

4.3.Ż.Zapewnienie stałego monitoringu prac poprzez okresową(co 1 miesiąc) weryfikację postępów

i raportowanie Zamawiającemu stanu realizacji i ewentualnych zagrożeń;

4.3.3. Dokumentowania stanu pogody pod kątem możliwości wykonania lotu w okresach

przewidzianych w harmonogramie na realizację umowy;

4.3.4.Weryfikację prryjętej metodyki pod kątem prawidłowości merytoryczrej i zgodności ze stanem

techniki poprzez określenie warunków wykonalności wszystkich zadań i osiągalności
postawionych w niej celów;

4.3.5.Informowanie na bteżąco Zamawiającego o wszystkich zaistruałych zagroŻeniach,
problemach i trudnościach;

4.3.6. Konsultacje w zakręsie rozwiązyvvania bieĄcych problemów projektowych.

Weryfikacji jakości danych i innych produktów projektu dostarczonych przez wykonawcę, zgodnie

z przyjętym harmonogramem realizacj i zadania.
4.3.1. IloŚciowej i jakościowej kontroli poprawności pozyskanych danych teledetekcyjnych,

sporządzonych raportów, analiz, udział w odbiorach oraz przedstawianie w tym zakresie

rekomendacj i Zamaw iaj ącemu;
4.3.2. Wykonanie pełnej kontroli jakości prac względem opracowanych modeli jakości opisanych

w pkt. 4.1.;

4.3.3. Wykonanie kontroli terenowych w zakresie poprawności geometrycznej danych i poprawności

merytorycznej, takich jak błąd połoŻenia piksela, Mąd pomiaru na powierzchni próbnej, błąd

pomiaru kluczy spektralnych spektrofotometrem, etc. Kontrolę naleĘ poprowadzić na każdym

zbiorze danych przyjmowanych w ilości co najmniej l0 prób kontrolnych obejmujących

równomiernie rozłoŻone na cĄm opracowaniu losowo wybrane położenia na kuŻdy rodzaj

kontroli lub co najmniej 5Yo powietzchni próbnychorazwyników analiz;

4.3.4. opiniowanię wykonanych prac na protokole odbioru. Przygotowanie protokołów cząstkowych

i protokołu końcowego w przypadku pozytywnej weryfikacji dostarczonych przez wykonawcę

danych surowych oraz otrrymanych produktów. Podstawę do akceptacji lub odrzucenia prac

stanowić będzie protokół z kontroli danych - osobno dla każdego zestawu danych - wykonany

wedfug procedur i modelu jakości opisanych w pkt. 4.1.;

4.3.5. Bieżących konsultacji z Zamavłiającym dotyczących harmonogtamu prac' postępów,

zauwazonych zagrożeń i trudności, minimum trzy razy w kwartale. W okresie odbiorów prac

iprzekazywania materiałów częstotliwośó konsultacji zostanie zwiększona i będzie wynikała

zbieżącychpotrzebrwiryarlychzrealizacjązadania;
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4.3.6.Bieżącego kontaktu z wyłonionym Wykonawcą głównyęh zadańpĄektu dotyczącego postępów
prac, zaistniaĘchzagrożeńrealizacjizadanią pozyskanych danych, wyników analizi innych prac
maj ących wpływ na r ealizacj ę zadania;

4.3.7'Sporządzania raportów z bieżącego nadzoru informującego Zamawiającego o każdym
zaistniaĘmproblemiezwiązanymzrealizacjązadania;

4.3.8. Przeprowadzenie terenowej weryfikacji danych pozyskanych przez Wykonawcę z powierzchni
referencyjnych. Liczba kontrolowanych powierzchni referencyjnych wyniesie co najmniej 3%
wjednej iteracji. W przypadku stwierdzenia Mędów uniemożliwiających odbiór Wykonawca
będzie zobowiryany do poprawy dzieła a poprawione dzięło będzie kontrolowane ponownie w
ilości 2%o całości powierzchni referencyjnych;

4.3.9.Przeprowadzenie terenowej weryfikacji danych pozyskanych przez Zamavłiającego
z dodatkowych powierzchni referencyjnej jeśli takie będą założone przez Zamawiającego;

4.3.10. Sporządzenie końcowego raportu z realizacji zadania oraz akceptacja programu szkolenia
i rezultatów szkolenia dla pracownikow Zamawiającego z zakresu korzystania z danych oraz
produktów wytworzonych w ramach projektu.

4.4. Przeprowadzenie testów akceptacyjnych oprogramowania repozytorium danych teledetekcyjnych GPN
ijego integracji z Systemem GIS GPN.

4.4. 1. Wykonanie testów funkcjonalnych;
4.4.2.W ykonanie testów wydaj nościowych;
4.4.3 .Sporządzenie protokołu z kontroli oprogramowania.

4.5. Sporządzenie podsumowania technicznego projektu - raportu końcowego podsumowującego realizację
głównych zadań.

4.6. Wykonawca zapewni terminowę i rzętelne wykonywanie obowiąków, a także konsultacje
zZamawiającym zarówno poprzęz korespondeficję z wykorzystaniem poczĘ elektronicznej
i kontaktów telefonicznych (na bieżąco) jak i w siedzibie Zamawiającego tj. dyrekcji
Gorczańskiego Parku Narodowego w Porębie Wielkiej (średnio rue rzadziej niz I raz
w miesiącu w trakcie trwania umowy, lub częściej w sytuacjach, kiedy pojawi się koniecznoŚć
dodatkowych, bezpośrednich konsultacji np.: przy opracowywaniu oPZ lub kontroli
wykonanych prac) z zachowaniem następujących terminów:
- termin wstawiennictwa na żądanie Zamawiającego w przypadkach, kiedy będzie to konięczne
ze względu na pilną potrzebę uczestnictwa eksperta w pracach lub ustaleniach zwięanych
z realizaąąprojektu _ do 2 dni roboczych.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów dojazdu do siedziby Zarnawiającego lub do
innych miej sc zwiryany ch z r ealizacją Proj ektu.

II. Termin realizacji zamówienia
Wykonawca będzie realizował zadantę od momentu podpisania umowy
3t.12.2021r.
w ramach umowy Wykonawca zapewni nadzór merytoryczno-techniczny
zakofrczeriarea|izacji Projektu, tj. do zatwierdzeniawniosku o płatnośó końcową
ostatniej raty wynagrodzenia).

(luĘ 2019 r.) do

Projektu do dnia
(min. 3 miesiące od
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III. Warunki udziału w postępowaniu
Wykonawca musi dysponować osob{osobarri oraz sprzętem, które spełniająnastępujące warunki:
1. Warunek posiadania doświadczenia i wiedry:

1.1 osoba dedykowana do ręalizacji zamóitenia posiada stopień naukowy co najmniej doktora
wramach dyscypliny naukowej: nauk leśnych lub' nauk biologicznych lub nauk o Ziemi
i środowisku w specjalności związanej z przedmiotem zamówienia tj,. fotogtametria'
geomatyka, teledetekcja, GIS oraz posiada udokumentowany dorobek naukowy, w tym co
najmniej 3 publikacje naukowe' z zakłęsu tematycznego zvńązanego z przedmiotem
zamówienia np.: wykorzystanie technik geomatycznych w inwentaryzacji i ocenie stanu
zasobów przyrodniczych oraz ochronie przyrody; teledetekcja; fotointerpretacja; fotogrametria.

1.2 osoba dedykowana do realizacji zamówienia posiada doświadczenie w pełnieniu funkcji:
a) eksperta/specjalisty w co najmniej 2 projektach badawczych,badawczo-rozwojowych lub

demonstracyjnych w zakresie fotogrametrii, teledetekcji, fotointerpretacji, GIS w tym
przetvłarzaliu danych multispektralnych i skaningu laserowego (LIDAR). WartośÓ każdego
z projektów nie może być mniejszaniŻ 300 000 PLN, i

b) eksperta/specjalisty w co najmniej 1 projekcie, w których opracowano system GIS do
zarządzania danymi teledetekcyjnymi. Wańość komponentu informatycznego nie może byó
mniejsza niż 100 000 PLN, i

c) opracował co najmniej 2 specyfikacje techniczne zamówienia/opisy przedmiotu
zamówienia w zakresie fotogrametrii, teledetekcji, GIS

ProjekĘ mogą powielać się tzn, Zamawiający dopuszcza wykazanie tego samego
projektu w ramach każdego z podpunktów przy założeniu lż spełnia on każdy
z warunków.

1.3 osoba dedykowana do ręalizacji zamówienia posiada doświadczenie w analizie i opracowaniu
danych teledetekcyjnych :

a) uczestniczył jako analityk w co najmniej 2 projektach polegających na opracowaniu
ortofotomapy lotniczej w którym jednym z elementów było planowanie misji lotniczej; i

b) uczestniczył jako analityk w co najmniej 2 projektach polegających na opracowaniu
multispektralnej ortofotomapy satelitarnej bardzo wysokiej rozdzie|czości (rozdzięlczośó
submetrowa); i

c) uczestIiczył jako analityk w co najmniej 2 projektach polegających na opracowaniu
danych pochodzącychze skaningu laserowego (LIDAR); i

d) uczestniczył jako tester oprogramowania w co najmniej 1 projekcie polegającym na
opracowaniu systemu informatyc znego klasy GIS.

Projekty mogą powielać się tzn. Zamawitjący dopuszczawykazanie tego samego projektu
w ramach każdego z podpunktów plzy założeniu iż spełnia on każdy z warunków.
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2. Warunek zapewnienia odpowiedniego sprzętu do rvykonania zadania.
Wykonawc a będzie dysponował następuj ącym sprzętem:
a) co najmniej jednym odbiornikiem GPS RTK pozwalający na pomiar rzędu centymetrowej

dokładności.
spektrometrem umożliwiającym pomiar terenowy w zakresie spektrum co najmniej w zakresie
400-1000 nm.
co najmniej 1 licencją oprogramowania umożliwiającego kontrolę danych LIDAR,
ońofotomapy lotniczej i satelitarnej oraz danych wektorowych GIS. oprogramowanie musi
umożliwiać wczytywanie i kontrolowanie danych wjednym środowisku roboczym (widoku).

3. Warunek znajomości przepisów, wytycznych i dokumentów:
Wykonawca zna przepisy, wytyczne i dokumenty konieczne do prawidłowego wykonania
zamówienia, szczególnie te zavnerĄące wymogi i warunki dotyczące sposobu przygotowania
opisu Przedmiotu Zamówienia, np:
- Ustawa Prawo Zarrtówien Publicznych;
- Wytyczne w zakresie kwalifikowalnoŚci wydatków w ramach PoIiŚ 2Ol4ł02O.

4. Warunek zastępowalności.
W okręsie realizacji zadanta w sytuacjach koniecznych Wykonawca Zapęwnia osobę zastępującą
o podobnych kwalifikacjach i doŚwiadczeniu'

5. Dodatkowe warunki:
5.1 Wykonawca (otaz Żadna z osób przevńdziarrych przez niego do wykonania zarnówienia),
którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza w niniejszym postępowaniu, nie moŻebrac
udziału jako potencjalny Wykonawca w później ogłaszanych postępowaniach przetargowych na
rcalizację głównych zadxh projektu, co potwierdzi stosownym oświadczeniem zawartym w druku
oferty.

5.2 Wykonawca lub delegowany z ftrmy Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako
najkorzystniejsza nie moŻe być zatrudnionym w firmie oraz mieć powiązań osobowych lub
kapitałowych w czasie trwania i realizaĄi głównych zadan projektu, z ftrmąlub konsorcjum firm
startujących do realizacji tych zadń, co potwierdzi stosownym oświadczeniem zawartym w druku
oferty.

Złożenie przez Wykonawcę oferĘ cenowej zgodnej z podanym wzorem (Załącznik nr 1) jest
równoznaczne z oświadczeniem o spełnieniu warunków zawartych w pkt. III ppkt 21 3, 4 i 5.
Potwierdzeniem praez Wykonawcę spełnienia warunków znajdujących się w pkt. Iil ppkt 1

będzie dolączony do oferty zalącznik (zgodny zewzorem_Załącznik nr 2) z wykazem osób.

IV. Termin i forma płatności
1. Wynagrodzenie za wykonanie niniejszego zamówienia ma charakter ryczahovly i jest niezmienne

w trakcie trwania Umowy z Wykonawcą. Wynagrodzenie płacone będzie w ratach, co 3 miesiące.
Zanawiający dopuszcza wptowadzenie zmian, co do zasad roz|iczarlia i odbioru t1. zmiana
częstotliwości dokonywania odbioru i płatności,
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V. Miejsce i termin składania ofert
ofertę wraz z wymaganymi załączrukami naleĄ złoĘó w języku polskim zgodnie ze wzorem

oferty cenowej, stanowiącej zaŁącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia w nieprzekraczalnym terminie
do 13 luĘ 2019 roku godz. 9.00.
Dopuszcza się następujące formy dostarczenia oferty:
- w formie pisemnej na adres: Gorczański Park Narodowy, Poręba Wielka 590,34_735 Niedźwiedź.
Na kopercie musi być dopisek: ,,Nadzór merytoryczno_techniczny pĘektu oraz ocena
poprawności danych teledetekryjnych''.
- drogą elektroniczną jako skan podpisanej oferty na adres e-mail Zamawiającego gpn(ż,)gorcepn.pl
z tytułem: ,,Nadzór merytoryczno-techniczny projektu oraz ocena poprawności danych
teledetekryjnych'', przy crym należy niezwłocznie dosłaó Zamawtającemu oryginał oferty w formie
pisemnej.

VI. osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami
osobą upoważnioną do udzielania dodatkowych wyjaśnień jest Paweł ArmaĘs tel. (18) 33-17-207
w.46.

VII. Kryteria wyboru naj korzystniej szej oferty
l. Zanawiający uzna ofertę za spełniającą wymagania i przyjmie ją do szczegółowego rozpatrzenią

jeŻeli oferta co do treści spełnia wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu i została ńoŻona
w określonym przez ZamawiĄącego terminie.

2. Złożenie przęz Wykonawcę oferty cenowej zgodnej z podarrym wzorem (Załącznik nr 1) jest
równoznaczne Z oświadczeniem o spełnieniu warunków zawartych w pkt. III ppkt 2, 3, 4 i 5.
Potwierdzeniem przez Wykonawcę spełnienia warunków znajdujących się w pkt. III ppkt l
dotyczących doświadczenia i :vv.tedzy, będzie dołączony do oferty załącznik (zgodny ze wzorem _
Załączniknr 2) z wykazem wykonanych usług.

3. Zamarł,iający w-ybierze najkorzystnie.iszą ofertę spośrÓd of-ert rł'azn.vch na podstawie następującycli
kryteriów, i punktacji:

Kryteria oceny ofert:

1. Cena (wańość brutto): 80 vo.

cena najtańszej ze złożonych ofert
Liczbapunktów : x 80% x 100

cena badanej oferty

2. Doświadczenie Wykonawcyz 20oń

oferent moze otrzymać w kryterium ,,Doświadczenie" maksymalnie Ż0 punktów za liczbę
dodatkowych (ponad liczbę Wymaganą w warunkach) projektów badawczych, badawczo-
rozwojowych lub demonstracyjnych, w których oceniana osoba pełniła funkcję eksperta/specjalisty
w zakresie fotogrametrii, teledetekcji, fotointerpretacji w tym przetwarzariu danych
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multispektralnych i skaningu laserowego (LIDAR). Wartość kazdego z projektów nie moŻe być
mniejsza niż 300 000 PLN.
oferent otrzymuje 5 punktów zakaŻdy następny projekt.

VUI. Inne postanowienia
1. Zamawiający zasttzega sobie prawo do Żądarua od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących

złoŻonych ofert. Nie złoŻenie wyjaśnień w terminie vq.znaczonym przęz Zamavnającego będzie
skutkowało odrzuceniem oferty.

2. Zamavńający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania lub unieważnienia jego wyniku
bez podawania przyazyrI; Wykonawcy nie przysługuje odszkodowalie z tytułu odwołania lub
unieważrienia postępowania.

3. Pytania dotyczące treści zapytanta ofertowego mogą byó kierowane wyłącznie drogą mailową na
adres gpn'Żł]gorcepn.pl. Zamawiający nie będzie udzlelał odpowiedzi telefonicznych, a jedynie za
pomocą poczty elektronicznej wraz z równoczesnym zamieszczeniem ich na stronie
Zarnavłającegohttp:i/gorcepn.pll'rlage.art.ic!.]a_s.kłqgqI-EJzclalgi- clszetria-'Irtml iwrazie
konieczności w bazie konkurencyjności.

IX. Istotne postanowienia do Umowy zawi€ranej z Wykonawcą
Umowa z Wykonawcąbędzie zawierała zapisy dot. przedmiotu i sposobu wykonania zamówienia'

terminy jego realizacji orźV wymagania _ jak w niniejszym ogłoszeniu, a ponadto:

Zasady płatności:
1. Wynagrodzenie za nadzór merytoryczno_techniczny Projektu ma charaktery ryczakowy, jest

niezmienne w trakcie trwania Umowy z Wykonawcą. Wynagrodzenie płacone będzie w ratach, co
3 miesiące.
Zarnawiający dopuszcza wprowadzenie zmian, co do zasad
częstotliwości dokonania odbioru i płatności,

2. Wykonawca zapewni nadzór merytoryczno-techniczny Projektu do dnia zakofrczenia realizacji
PĄektu, tj. do zatwierdzenia wniosku o płatność końcową (do jego rozliczenia i akceptacji ptzez
Instytucję Wdrazającą) _ min. 3 miesiące od płatności ostatniej raty wynagrodzenia.

3. Pruedhyenie okresu realizacji projektu nie będzie skutkowało wydłużeniem finansowania, czy|i
powiększeniem wynagrodzenia za ruruejszą usługę w ramach tego zamówienia.

Kary umowne:
l. Strony ustalająodpowiedzialnośĆ zaniewykonanie przedmiotu Umowy w formie kar umownych:
a) za opóżnienie z Ęrtułu okolicznoŚci, za które Zartawiający nie ponosi odpowiedzialności

w wykonaniu obowią7ków ' związanych z realizacją Projektu w stosunku do terminów
określonych niniejszą umową Wykonawca zobowiryany jest do uiszczenia Zanau,iającemu
kary umownej w wysokości 0o57o wartoŚci wynagrodzenia netto zakaŻdy dzięn opóźnienia;

b) Wykonawca zobowiązany jest do uiszczenia Zamawiającemu kary umownej w wysokości
57o wańości wynagrodzenia netto Za nienależyte wykonanie zobowiązań, wynikających
z niniejszej Umowy, w tym wykazanie przez instytucje uprawnione do kontroli działail
Wykonawcy w zakresie przedmiotu niniejszej Umowy wad.

c) za odstąpienie od Umowy Wykonawca zobowiryany jest do uiszczenia Zamavńającemu kary
umownej w wysokości|0o/" wańości wynagrodzenia netto.

P roje kt N r POI 5.02.04.00-00-A08/18
,,Wykorzystanie nowoczesnych technologiiteledetekcyjnych w zarzqdzaniu zosobami przyrodniczymi

Gorczońskiego Porku Narodowego oroz analiza aktualnego stonu i dynomikichronionych ekosystemów"



Rzeczoosootita
I Potskó

2. Zanavłiający zastrzega sobie prawo Żądania odszkodowania za szkody w zakresie przebłaczającym
zakres kar umownych.

3. Wykonawca ma prawo do obcią7enia Zamav,liającego ustawowymi odsetkami za nieterminowe
uregulowanie należności za wykonanie przedmiotowego zadartia.

4. Strony zobowiągują się do zapłaty kar umownych na rachunek wskazany w wezwaniu do zapŁaĘ
w terminie 14 dni od otrzymania tego wezwania.

5. Strony zastrzegająsobie prawo do odsĘlienia od egzekwowania kar umownych.
6. Sprawy spome wynikłe z niniejszej umowy rozsttzyga sąd powszechny właściwy dla siedziby

Zamaitającego.

P rzekazanie autorskich praw maj ątkorvych :

1. Wszelkię autorskie prawa majątkowe, dotyczące utworów wykonanych przez Wykonawcę,
wwynikurealizacjizadaniaprzysfu gująZamawiającemu.

2. Wykonawca zobowiryany będzie przenieśó nieodpłatnie na Zamawiającego autorskie prawa
zaleŻne do wykonanej dokumentacji _ w szczególności w zakresie możliwości wykonywaniaprzez
Zamawiającego przeróbek i adaptacji dokumentacji oraz korzystania z przygatowanego w ten
sposób opracowani a i rozporządzania rum.

3. Wykonawca zobowiązany będzie vzyjąÓ na siebie wyłączną odpowiedzialność za wszelkie
roszczenia z tytułu praw autorskich zwią7anych z wykonanąptzez siebie dokumentacją.

Zmiany umowy:
ZamawiĄący przewiduję możliwość dokonanianrianpostanowieńzawartej rrmowy dotyczących:

l. Zmiarry terminu wykonania umowy - w sytuacji okoliczności nie leŻących po stronie Wykonawcy
i Zamavłiającego' a wynikających z okoliczności mviryarrych z rea|izacją innych umów zawartych
w mviązLłlzrealizacjąprojektu lub zmian w umowie o dofinansowanie,

2. Zmiarry zasadrozliczania i odbioru t1. zmiarta częstotliwości dokonania odbioru i płatności,
3. Zmiarry w zakresie osób dedykowanych do rea|izacji zamówienia z zasttzeżeniem' iż osoby nowę

posiadać winny co najmniej takie same doświadczenie i kwalifikacje jak osoby zmieniane.
4. Zmiany sposobu rcalizacji umowy _ tj. koniecznośó powtórzenia postępowań o udzielenie

zamówienia publicznego, podzielenia zamówień na części.

X. Informacja dotyczącazakazu powiązań osobowych lub kapitałowych
W postępowaniu nie może brac udziału podmiot mający powią7ania osobowe lub kapitałowe

zZamawiĄącym lub osobami upowaznionymi do zacięartia zobowiryań w imięnill Zalnavńającego
lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającęgo czynności związanę Z przeprowadzeniem
procedury wyboru wykonawcy polegające na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej I0 %ldziałów lub akcji spółek;
c) pełnieniu funkcji członkaorganu nadzorczegohlb zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

pozostawaniu w zwięku małzeftskim, w stosunku pokrewienstwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli
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XI. Informacja doĘcząca ochrony danych osobowych
Mając nauwadze zapisy art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady

(UE) 20161679 z 27 kvłietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób ftzycznych w związku
zprzetwarzanięm danych osobowych i w sprawie swobodnego przepĘwu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95l46lwE, zwanym dalej ,,RoDo'', poniżej podajemy informacje i zasady
ptzetwarzartia danych osobowych plzez Gorczański Park Narodowy w Porębie Wielkiej, z siedzibą
Poręba Wielka 590, 34_735 Niedńviedź:

z siedzibąw Porębie Wielkiej(zwana dalej: Park lub Zamawiający) z siedzlbą Poręba Wielka
590,34_735 Niedzwiedź: adres e-mail:gpn@,gorcepn.pl nrtel.: (18)3317945, (18)3317207

kontaktować się z Wznaczonym w tym celu Inspektorem ochrony Danych' adres email:
ioi!'4qorcepn'pl telefon: (18)3317945 w-37 lub osobiście w siedzibie Parku.

zprzeptsarti ustawy z dnia29 stycznlaŻ}}4 r. _ Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z20I8
r. poz. 1986)' dalej ,'ustawa Pzp'' w celu zvv,tązanym z postępowaniem o udzielenie
zamówienia publicznego pn; Nadzór merytoryczno_techniczny projektu oraz ocena
poprawności danych teledetekryjnych w ramach realizacji projektu: ,,Wykorzystanie
nowoczesnych technologii teledetekcyjnych w zarządzaniu zasobami przy'rodniczymi
Gorczańskiego Parku Narodowego oraz analiza aktualnego stanu i dynamiki chronionych
ekosystemów'', prowadzonego w trybie zapytaria cenowego (zgodnie z zasadą
konkurencyjności)."

o osoby lub podmioty' którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu
o art. 8 oraz aft. 96 ust. 3 ustawy Pzp w zw. z art. l ustawy z dnia 6 września 2001 r.

o dostępie do informacj i publicznej (tj. Dz. U . z 201 6 r., poz. I7 64 z późn. zm.);
o Podmioty serwisujące wządzenia Parku za pośrednictwem, których ptzetularzarte są Państwa

dane osobowe;
o Podmioty dostarczające i utrzymujące oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania

danych osobowych Wykonawców, osób reprezentujących i pracowników Wykonawcy;
o Podmioty świadczące na rzeczParkuusfugi niezbędne do ewentualnego wykonania zawieranej

z Państwem umowy - jezeli za'warta z Państwem umowa wymaga ich udziafu,
. Podmioty uprawnione do kontroli lub rozliczenia
o PodmioĘ, którym przekazuje się dokumentację dla celów niszczeniapo zakończonym okresie

przechowywania;

Europejskim obszarem Gospodarczym i nie będą przekazywane do organizacji
międzynarodowych.

ustawy Pzp, przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,
ajeżeIi czas trwania umowy przekłacza 4 |ata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy.

o Prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (na podstawie art. 15 RoDo);
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o Prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (na podstawie art. 16 RODO)*;
o Prawo Żądana (na podstawie art. 18 RoDo) od administratora ograniczenia przetwarzania

danych osobowych zzasttzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RoDo**;
o Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ochrony Danych osobowych, ul. Stawki 2

00-193 Warszawa w przypadku uznania, Że przetwaruarie ptzez Park Pani/Pana danych
osobowych narusza przepisy RODO.

W celu wykonania praw wymienionych powyżej naleŻy skierować żądanie pod adres email:
iod,'dgorceBlpl , pisemnie na adres siedziby Parku lub osobiście w siedzibie Parku. Przedrea|izacją
Państwa upravmień Park musi potwierdzić Państwa tożsamość w sposób indywidualnie dostosowany
do danego żądania.

o W związkuzart.17 ust. 3 lit. b, d lub e RoDo prawo do usunięcia danych osobowych;
o Prawo do przenoszeniadanych osobowych, o którym mowa w art.20 RoDo;
o Na podstawie aft.2I RoDo prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyŻ

podstawąprawnąprzetwałzaniaPani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. l lit. c RoDo.
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkowaó zmianą wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie
niezgodnym z ustawąPzp oruz nie może naruszaó 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 ftzycznej lub prawnej, lub z uwagi na wuŻne względy interesu publicznego Unii
Europejskiej lub państwa członkowskiego.

obowią,zek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Parra doĘczących
jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych
danych wynikająz ustawy Pzp.
Park nie będzie stosował wobec Pani/Pana zautomatyzowanego podejmowaria decyĄi' w tym
profilowania.

Załaczniki:
Zał. nr 1 - oferta cenowa (wzór)
Zał. nr 2 _ Potwierdzenie doświadczenia i wiedzy (wzór załączntka)
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