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I. INFORMACJE OGÓLNE 
 

1.Świętokrzyski Park Narodowy w Bodzentynie, zwany w dalszej części 
„Zamawiającym”, zaprasza Wykonawców do udziału w postępowaniu prowadzonym 
w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą: Dostawa i monta ż 
urządzeń elektronicznych monitoruj ących nat ężenie ruchu turystycznego w 
Świętokrzyskim Parku Narodowym 
2. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. - 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223 poz. 1655 z 2007 r.), zwaną w dalszej 
części „ustawą” lub „PZP”.  
3. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawcę stosować się 
będzie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, 
poz. 93 z późn. zm.), jeżeli przepisy PZP nie stanowią inaczej.  
4. Ogłoszenie o postępowaniu przekazano do Biuletynu Zamówień Publicznych na 
Portalu UZP dnia 12.08.2010 r, na tablicę ogłoszeń w siedzibie oraz na strony 
internetowe Zamawiającego bip.swietokrzyskipn.org.pl.  
5. SIWZ dostępna jest na stronach internetowych Zamawiającego 
bip.swietokrzyskipn.org.pl. Na stronie tej znajdować się będą pytania zadawane 
przez Wykonawców i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ dokonywane przez 
Zamawiającego oraz ewentualne informacje o środkach ochrony prawnej.  
6. Zgodnie z art. 27 PZP, wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, pytania i 
informacje Zamawiający i Wykonawcy muszą przekazywać pisemnie. Zamawiający 
nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną. Dopuszcza się formę faksu, 
pod warunkiem niezwłocznego potwierdzenia oryginałem.  
7. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN.  
8. Wymaga się, aby Wykonawca zdobył wszystkie informacje, które są niezbędne do 
przygotowania oferty oraz podpisania umowy.  
9. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w terminie i miejscu 
wyznaczonym przez Zamawiającego.  
10. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych. 
11. Zamawiający nie dopuszcza składnia ofert wariantowych. 
12. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których 
mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 PZP, aukcji elektronicznej i umów ramowych.  
13. Zamawiający nie przewiduje zebrania Wykonawców.  
14. Wykonawca akceptuje warunki zawarte w niniejszej specyfikacji.  
15. Wykonawca powinien zapoznać się ze wszystkimi wymaganiami określonymi w 
niniejszej specyfikacji.  
16. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem 
oferty. Wymaga się, aby Wykonawca zdobył wszystkie informacje, które mogą być 
konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy.  
17. Zgodnie z art. 42 ust. 2 Zamawiający przekazuje SIWZ Wykonawcy w terminie 5 
dni od otrzymania wniosku.  
 

 

 

 

 



II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż automatycznych urządzeń do 
monitoringu ruchu turystycznego na szlakach pieszych w Świętokrzyskim Parku 
Narodowym: 

� Zakup i montaż z dojazdem na miejsce 8 automatycznych urządzeń - 
czujników działających na zasadzie różnicy temperatur, do całodobowego 
monitoringu pieszego ruchu turystycznego (w obu kierunkach, o zasięgu ruchu 
ścieżki o do 4m) oraz  palmtopem, do ręcznego odczytu danych z portem 
IRDa  wraz  z  aplikacją do odczytu danych w 8 punktach na szlakach 
pieszych relacji: Św. Katarzyna – Trzcianka, Nowa Słupia - Św. Krzyż, Św. 
Katarzyna  - Bodzentyn. 

� Zakup i montaż  z dojazdem na miejsce 8 modemów GSM do 
automatycznego przesyłania danych z własnym zasilaniem. 

� Zakup i montaż z dojazdem na miejsce 8 słupków drewnianych o wysokości 
120cm do zabudowy czujników, rejestratora i modemu. 

� Zakup pięcioletniego abonamentu  na przesył danych na serwer ( karta SIM+ 
przesył i nadzór danych) 

� W wycenie należy szczegółowo opisać: wybrany system o raz wypunktować  
z jakich elementów/materiałów się składa, działanie czujnika, 
zarządzanie/przekazywanie zarejestrowanych danych, sposób konserwacji 
oraz warunki gwarancyjne i serwis posprzedażny. 

� Montaż we wskazanych przez Świętokrzyski Park Narodowy punktach. 
� Przeszkolenie pracowników w zakresie obsługi zaproponowanego sytemu 

obejmujący: sczytywanie danych, przenoszenie i obróbka na komputerze 
zgromadzonych przez rejestrator danych.  

 
System powinien spełniać następujące wymagania: 
 

� zliczanie i rejestrowanie danych dla ruchu pieszego w obu kierunkach 
(rozbicie danych liczbowych względem kierunku przemieszczania się 
pieszych),  

� możliwość niewidocznej zabudowy urządzenia,  
� system musi spełniać warunek wodoodporności na poziomie IP68, elementy 

te również muszą być mrozoodporne oraz nie wrażliwe na inne czynniki 
zewnętrzne,  

� system musi posiadać własne zasilanie w postaci baterii lub akumulatorów o 
żywotności do 10 lat,  

� system musi posiadać aplikację umożliwiającą odczyt danych i analizę na 
komputerze,  

� system powinien posiadać możliwość łatwego demontażu i zmiany miejsca 
instalacji,  

� system musi posiadać podłączenie modemu GSM do satelitarnej transmisji 
danych,  

�  okres gwarancji 36 miesięcy.  
 
III TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA. 
 
Od dnia podpisania umowy do 12.10.2010 roku. 
 



IV WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 
DOKONANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 
 
1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy składający ważną i 
odpowiednią ofertę oraz: 
a) Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 
jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,  
b) Posiadający niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem 
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub dysponujący 
pisemnym zobowiązaniem innych podmiotów do udostępnienia potencjału 
technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,  
c) Znajdujący się z sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia,  
d) Nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na 
podstawie art. 24 ustawy PZP,  
a ponadto:  
e) W okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w 
tym okresie, zrealizowali co najmniej 2 zamówienia o podobnym charakterze. Za 
podobne uznaje się dostawę i montaż systemów monitorujących pod kontem 
ilościowym (ludzi, samochodów, zwierząt itp.) o wartości minimum 30 000,00 zł.  
f) Wykonali w/w dostawę należycie 
g) przeszkolą pracowników zamawiającego w zakresie obsługi zaproponowanego 
sytemu np. zczytywanie danych, przenoszenie i obróbka na komputerze 
zgromadzonych przez rejestrator danych  
h) zapewnia serwis posprzedażny.  
i) zgodnie z art. 26 ust. 2,  powinien załączyć dokumenty wymienione w § 2 ust. 1 
pkt.2,  Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie 
rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w 
jakich te dokumenty mogą być składane. ( Dz. U. Nr 226. poz. 1817) 
2. Wykonawca winien oświadczyć, że spełnia warunki określone w art. 22 PZP oraz 
że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 PZP,  
3. Sprawdzenie w/w warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na 
podstawie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń wg zasady 
spełnia / nie spełnia.  
 
V WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ 
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU 
W POSTĘPOWANIU. 
 
1. Wypełniony i podpisany formularz oferty - wg ZAŁĄCZNIKA NR 1  do SIWZ.  
2. Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy oraz o 

braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ustawy - wg 
ZAŁĄCZNIKA NR 2  do SIWZ.  

Dokumenty zgodne z art. 26 ust. 2 i wyszczególnione w § 2 ust. 1 pkt.2), § 1 ust. 1 
pkt.2) Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie 
rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w 
jakich te dokumenty mogą być składane. ( Dz. U. Nr 226. poz. 1817) 

a) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają 
wypisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w 
oparciu o art. 24 ust.1 pkt. 2 ustawy wystawione gonie wcześniej niż 6 



miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w 
stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art.24 ust.1 pkt2 
ustawy; 

b) wykaz wykonanych dostaw - wg ZAŁĄCZNIKA NR 3 ,  
c) dokumenty potwierdzające, że usługi wykazane w Załączniku nr 3 zostały 

wykonane należycie,  
d) oświadczenie o przeszkoleniu pracowników ( na wzorze oferty)  
e) oświadczenie o zapewnieniu serwisu posprzedażny ( na wzorze oferty)  

3. Zgodnie z § 6 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 
2009r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od 
Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. ( Dz. U. Nr 
226. poz. 1817) w/w dokumenty Wykonawca może złożyć w formie oryginału lub 
kserokopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę . 
Zaakceptowany projekt umowy - ZAŁĄCZNIK NR 4.  

4. Zgodnie z art. 23 ust. 1 PZP Wykonawcy mogą ubiegać się wspólnie o udzielenie 
zamówienia. W w/w przypadku Wykonawcy winni ustanowić pełnomocnika do 
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego. 

5. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, 
dokumenty wymienione w pkt. 3 a winien dołączyć każdy podmiot występujący 
wspólnie. 

6. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 3a, składa 
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:  
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,  

7. Dokumenty o których mowa w pkt. 8 lit. a,– wystawione nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert, winny zostać złożone w formie 
oryginału, odpisu, wypisu, wyciągu lub kopii wraz z tłumaczeniem na język 
polskim poświadczonym przez Wykonawcę.  

8. W przypadku ustanowienia pełnomocnika – pełnomocnictwo w formie oryginału. 
9. Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych dokumentów, o świadczeń lub nie 

spełni jednego bądź więcej warunków, zostanie wykluczony z postępowania, z 
zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 PZP. Zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy ofertę 
Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

 
VI INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SI Ę ZAMAWIAJ ĄCEGO 
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA O ŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, 
A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SI Ę Z 
WYKONAWCAMI.  
 
1. Sposób porozumiewania się z Wykonawcami do czasu złożenia i otwarcia ofert:  
a) oświadczenia, zapytania, zawiadomienia oraz informacje o których mowa w art. 
181 ust.1 ustawy składane przez Wykonawców oraz odpowiedzi Zamawiającego 
wymagają formy pisemnej. Treści oświadczeń, zapytań, zawiadomień, modyfikacje 
SIWZ, odwołania oraz odpowiedzi zostaną zamieszczone na stronie internetowej 
Zamawiającego;  



b) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ nie 
później niż 6 dni przed terminem otwarcia ofert. Zamawiający przekaże treść zapytań 
wraz z wyjaśnieniami wykonawcom, którym przekazał SIWZ bez ujawniania źródła 
zapytania oraz zamieści je na stronie internetowej; 
c) w uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu 
składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Dokonaną 
zmianę specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, 
którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli 
specyfikacja jest udostępniana na stornie internetowej , zamieszcza ją także na 
stronie.  
d) Zamawiający przedłuża termin składania ofert z uwzględnieniem czasu 
niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. O przedłużeniu terminu składania ofert 
Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wszystkich Wykonawców, którym przekazano 
specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieści na stronie internetowej. 
W tym przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Zamawiającego i Wykonawcy 
odnośnie wcześniej ustalonego terminu będą podlegały nowemu terminowi.  
 
2. Sposób porozumiewania się z Wykonawcami po otwarciu ofert:  
a) wszelkie pisma i wezwania wystosowane przez Zamawiającego do Wykonawcy 
oraz odpowiedzi Wykonawcy wymagają formy pisemnej 
b) informacje o wykluczeniu Wykonawcy i/lub odrzuceniu oferty wraz z 
uzasadnieniem faktycznym i prawnym zostaną przekazane pisemnie Wykonawcom, 
którzy złożyli oferty,  
c) informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przekazana pisemnie  
Wykonawcom, którzy złożyli oferty, zostanie zamieszczona na stronie internetowej 
oraz tablicy ogłoszeń Zamawiającego, 
d) w przypadku wniesienia odwołania zamawiający przesyła kopię odwołania innym 
Wykonawcą.  
3. Osoby uprawione do porozumienia się z Wykonawcami:  
a) mgr inż. Agata Czeplina – Miernik tel./fax. 0-41 – 311 51 06 wew.51 pokój nr 104.  
b) mgr inż. Marcin Matysek, tel./fax. 0-41 – 311 51 06 wew.50 pokój nr 102. 
 
VII WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM. 
 
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium 
 
VIII TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ. 
 
Termin związania ofertą wynosi 30 dni. 
 
IX OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
 

1. Oferta winna być sporządzona w oparciu o wzór formularza oferty, 
stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. 

2. Załącznik nr 4 – projekt umowy winien zostać zaparafowany na każdej stronie 
i podpisany na ostatniej stronie przez Wykonawcę. 

3. Do oferty winny być dołączone wszystkie dokumenty wymienione w rozdz. V  
4. Złożona oferta winna być zgodna z treścią SIWZ.  



5. Oferta winna być napisana w języku polskim, nieścieralnym atramentem, na 
maszynie lub komputerze. Przy opracowywaniu załączników należy korzystać 
ze wzorów dołączonych do niniejszej specyfikacji. 

6. Wszystkie załączniki do oferty, stanowiące oświadczenia Wykonawcy winny 
być podpisane przez Wykonawcę lub pełnomocnika Wykonawcy.  

7. Zaleca się, aby wszystkie kartki oferty były ponumerowane kolejnymi 
numerami  oraz spięte. Wszystkie miejsca, w których wykonawca naniósł 
zmiany muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę. Za 
kompletność złożonej oferty, która nie została i spięta i ponumerowana 
Zamawiający nie bierze odpowiedzialności. 

8. Wykonawca winien złożyć ofertę w kopercie - opakowaniu. Kopertę - 
opakowanie należy zaadresować na Zamawiającego z zaznaczeniem:  

 
Oferta na przetarg nieograniczony 

 
„ Dostawa i monta ż urządzeń elektronicznych monitoruj ących nat ężenie ruchu 

turystycznego w Świętokrzyskim Parku Narodowym ” 
 

Nie otwiera ć przed dniem 26.08.2010  r. godz. 14.00 
 

9. Wykonawca może wprowadzać zmiany lub wycofać ofertę, pod warunkiem, że 
Zamawiający zostanie pisemnie powiadomiony o wprowadzeniu zmian lub 
wycofaniu przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu 
zmian lub wycofaniu oferty zostanie przygotowane, opieczętowane i 
oznaczone zgodnie z postanowieniem SIWZ pkt.8, a koperta lub opakowanie 
zostanie dodatkowo oznaczona określeniem „zmiana” lub „wycofanie”. 
Wykonawca nie może wycofywać i dokonywać zmian w ofercie po upływie 
terminu składania ofert. 

10. Dokumenty przetargowe, które zostały otwarte w dniu otwarcia ofert 
zatrzymuje Zamawiający. 

 
X MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT. 
 
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Bodzentynie, przy ul. 
Suchedniowskiej 4, w Sekretariacie pokój nr 11, nie później niż dnia 2010.08.26 do 
godz. 13.45 
 
XI MIEJSCE, SPOSÓB I TERMIN OTWARCIA OFERT. 
 

1. Otwarcie ofert nastąpi dnia 2010.08.26 o godz. 14.00 w siedzibie 
Zamawiającego w Bodzentynie ul. Suchedniowska 4 pok.5  

2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający zgodnie z art. 86 ust. 3 
ustawy poda kwotę brutto, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 
zamówienia .  

3. W pierwszej kolejności Zamawiający otworzy oferty opatrzone zapisem 
„WYCOFANIE”, następnie „ZMIANA” a później wg kolejności wpływu – tj. dat  
i godzin wpłynięcia ofert.  

4. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy firm, adresy wykonawców 
 a także informacje dotyczące ceny, zawarte w ofertach.  



5. Protokół wraz z załącznikami tj.: ofertą, oświadczeniem i innymi dokumentami 
składane przez Zamawiającego i Wykonawców oraz umowa są jawne. 
Załączniki do protokołu Zamawiający udostępni po dokonaniu wyboru 
najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania z tym, że oferty są 
jawne od chwili ich otwarcia.  

6. Nie ujawnione zostaną informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w 
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli 
Wykonawca zastrzegł w terminie składania oferty (na formularzu ofertowym), 
że nie mogą być one udostępniane. Wykonawca nie może zastrzec informacji, 
o których mowa w art. 86 ust 4 ustawy.  

7. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako „tajemnica 
przedsiębiorstwa” były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej 
kopercie lub opakowaniu z oznakowaniem „Tajemnica przedsiębiorstwa” lub 
spięte, zszyte oddzielne od pozostałych, jawnych części oferty. 

8. Ujawnianie niezastrzeżonej treści ofert dokonywane będzie wg poniższych 
zasad: 
a) zainteresowany zobowiązany będzie złożyć u Zamawiającego pisemny 
wniosek o udostępnienie treści protokołu z załącznikami bądź, oferty (ofert) z 
zastrzeżeniem pkt.6, 
b) Zamawiający ustali z uwzględnieniem złożonego w ofercie (ofertach) 
zastrzeżenia zakres informacji, które mogą być ujawnione.  
c) Zamawiający wyznaczy niezwłocznie termin i sposób udostępnienia ofert 
informując pisemnie zainteresowanego. 

 
XII OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 
 

1. Wykonawca w przedstawionej ofercie winien zaoferować cenę kompletną tj. 
zawierającą wszystkie składniki kalkulacyjne.  

2. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich .  
3. Ceny wymienione przez Wykonawcę w ofercie nie będą podlegać waloryzacji 

w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia.  
4. Zamawiający nie dopuszcza przedstawienia ceny w kilku wariantach, w 

zależności od zastosowania rozwiązań. W przypadku przedstawienia ceny w 
taki sposób oferta zostanie odrzucona.  

5. Cena powinna obejmować wszystkie elementy przedmiotu zamówienia, 
podatek VAT oraz wszystkie inne pozostałe koszty realizacji zamówienia, w 
szczególności koszty dostawy do siedziby zamawiającego.  

6. W formularzu oferty należy podać cenę oferty:  
- bez podatku VAT,  
- podatek VAT  
- łącznie z podatkiem VAT.  

7. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie 
z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym. 
Zamawiający nie uzna za oczywistą omyłkę i nie będzie poprawiał błędnie 
ustalonego podatku VAT.  

 
XIII OPIS KRYTERIUM, KTÓRYM ZAMAWIAJ ĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 
WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TEGO KRYTE RIÓM I 
SPOSOBU OCENY OFERT. 
 



1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie się kierował 
następującym kryterium: 
A. CENA - 100 % 
Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty według kryterium cenowego 
gdzie najniższa cena uzyska 100% punktów. Punktacja za cenę obliczana będzie 
następująco: cena brutto oferty najtańszej x 100 pkt. / cena brutto ocenianej oferty. 
2. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 
wymaganiom przedstawionym w PZP, niniejszej specyfikacji oraz zostanie oceniona 
jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru, tj. otrzyma najwyższą 
ilość punktów – najniższa cena.  
3. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia 
przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.  
4. Zgodnie z art. 26 ust.4 ustawy PZP Zamawiający może Żądać od Wykonawców, w 
wyznaczonym przez siebie terminie, złożenia wyjaśnień dotyczących złożonych 
oświadczeń i dokumentów. 
5. Zgodnie z § 6 ust.3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 
2009r.w sprawie rodzajów dokumentów(…) Zamawiający może żądać 
przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, gdy 
złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co 
do jej prawdziwości.  
6. Zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy w toku badania i oceny ofert Zamawiający może 
żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.  
7. Zamawiający zgodnie z art. 87 ust 2 ustawy poprawi oczywiste omyłki pisarskie 
oraz oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 
dokonanych poprawek, oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze 
specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w 
treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została 
poprawiona.  
8. Oferta zostanie odrzucona gdy:  

a) jest niezgodna z ustawą,  
b) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z 
zastrzeżeniem innych omyłek polegających na niezgodności oferty ze siwz 
niepowodujących istotnych zmian w treści oferty, 
c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 
d) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 
e) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia,  
f) zawiera błędy  w obliczeniu ceny,  
g) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził 
się na poprawienie innej omyłki polegającej na niezgodności oferty ze siwz, 
niepowodującej istotnych zmian w treści oferty,  
h) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.  

 
 
XIV OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA ORAZ INFORMACJA  
O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTA Ć DOPEŁNIONE PO WYBORZE 
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO. 
 



1. Wszyscy Wykonawcy, którzy złożyli ofert zostaną powiadomieni o: 
 - wyborze najkorzystniejszej oferty,  
- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone,  
- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie 

zamówienia  
- unieważnieniu postępowania.  

Informacja ta zostanie zamieszczona na stronie internetowej i w siedzibie 
Zamawiającego. 

2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zgodnie z 
w/w kryterium jest zobowiązany do zawarcia umowy w terminie i miejscu 
wyznaczonym przez Zamawiającego, ale nie wcześniej niż 10 dni od dnia 
przesłania zawiadomienia o wyborze oferty,  

 
XV. ISTOTNE POSTANOWIENIA DO UMOWY 
 
Istotne postanowienia do umowy zostały określone w projekcie umowy stanowiącym 
załącznik nr 4 do SIWZ. 
 
XVI POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJ ĄCYCH 
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA. 

 
Wykonawcom oraz innym osobom, których interes doznał uszczerbku w wyniku 
naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługuje prawo 
wniesienia Odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej na zasadach 
określonych w dziale VI ustawy dla postępowań o wartości mniejszej od kwoty o 
której mowa w art.11 ust.8 ustawy.  Na orzeczenie Izby stronom oraz 
uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 
Ponadto Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania 
poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności 
podjętej lub czynności zaniechanej do której był zobowiązany na podstawie 
ustawy, na które nie przysługuje odwołanie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ZAŁĄCZNIK NR 1 
 
Świętokrzyski Park Narodowy 
Ul. Suchedniowska 4 
26-010 Bodzentyn 
 

OFERTA 
 
 
 
1. Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: „ Dostawa 
urządzeń elektronicznych monitoruj ących nat ężenie ruchu turystycznego w 
Świętokrzyskim Parku Narodowym ” 
 

CPV -34970000-7 Urządzenia monitorowania ruchu 
CPV – 51210000-7 Usługi instalowania urządzeń pomiarowych 

Oferujemy 
 
…………………………………….. 
 
 
2. Oferujemy wykonanie całości dostawy będącej przedmiotem zamówienia zgodnie 
z zapisami SIWZ oraz projektem umowy za cenę: 
 
Cena netto ……………………………………….……………………………………….zł 
Słownie …………………………………..………………………………………………….zł 
Podatek VAT w wysokości (……%)……………….…………………………………...zł 
Słownie ………………………………………………… …………………………………..zł 
 
Cena brutto …………………………………………….……………………………………zł 
 
Słownie ……………………….……………………………………………………………..zł 
 
3. Do kontaktów z Zamawiającym w czasie trwania postępowania o udzielenie 
zamówienia wyznaczamy 
 
…………………………………………………………………………… (imię i nazwisko). 
 
4. Powyższe wartości zawierają wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Oświadczamy, Że podana w ofercie stawka podatku od towarów i usług VAT jest 
zgodna z przepisami Ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. 
U. Nr 54 poz.535 z dn. 05.04.2004 r.) 
5. Oświadczamy, że zdobyliśmy wszystkie informacje, jakie były niezbędne do 
przygotowania oferty. 
6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze  specyfikacją  istotnych  warunków 
zamówienia i akceptujemy warunki w niej zawarte bez zastrzeżeń.  
7. Oświadczamy, że przeszkolimy wyznaczonych pracowników w siedzibie 
zamawiającego.  
8. Oświadczamy, że zapewnimy serwis posprzedażny.  
9. Oświadczamy, że uważamy się za związanych ofertą w okresie 30 dni (bieg 
terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.)  
10. W przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy w 
miejscu i terminie wskazanym przez zamawiającego w zawiadomieniu.  
11. Oświadczamy, Że jesteśmy**)   /   nie jesteśmy**) płatnikiem podatku VAT od 
towarów i usług.  
12. Załącznikami do niniejszej oferty są:  
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
* * n i e p o t r z e b n e    s k r e ś l i ć 

 
 
 
………………………., dnia     ……………………………… 

(pieczęć i  podpis  Wykonawcy) 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZAŁĄCZNIK NR 2 
 

OŚWIADCZENIA WYKONAWCY 
 
 
Nazwa Wykonawcy: 
……………………………………………………………………………………………..…… 
 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
Nazwa zadania: 
 „ Dostawa i monta ż urządzeń elektronicznych monitoruj ących nat ężenie ruchu 
turystycznego w Świętokrzyskim Parku Narodowym ” 
 
1. Oświadczamy, że posiadamy uprawnienia do wykonywania działalności lub 
czynności określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia . 
 
2. Oświadczamy, ze posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz 
dysponujemy potencjałem technicznym, a także osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia określonego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
3. Oświadczamy, że znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej 
zapewniającej wykonanie zamówienia określonego w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia . 
 
4.Oświadczamy, Że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie 
zamówienia na podstawie art. 24 ustawy PZP.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
………………………., dnia     ……………………………… 

(pieczęć i  podpis  Wykonawcy) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ZAŁĄCZNIK NR 3 
 

Wykaz wykonanych dostaw 
 
 
Nazwa Wykonawcy: 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
Nazwa zadania: 
 „ Dostawa i monta ż urządzeń elektronicznych monitoruj ących nat ężenie ruchu 
turystycznego w Świętokrzyskim Parku Narodowym ” 
 
 
 
 

Lp Dostawy 
Wartość 

całkowita  
(w zł. brutto) 

Nazwa 
zleceniodawcy 

Data 
 realizacji 

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 
………………………., dnia     ……………………………… 

(pieczęć i  podpis  Wykonawcy) 

 
 


