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Zn. spr. OP-650-   /11/ ls 
 

Świętokrzyski  Park Narodowy 
26-010 Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4. 

tel/fax.  (41)-311-51-06 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW 

ZAMÓWIENIA  
Wykonanie prac z zakresu ochrony nieleśnych ekosystemów lądowych w okresie 

od dnia 02.09.2011 r. do dnia 30.09.2011 r. ”. 
 

Termin składania ofert:  18 sierpnia  2011 roku, godz. 1000 
      Termin wpłaty wadium:  18 sierpnia  2011 roku, godz. 1000 

      Termin otwarcia ofert :  18 sierpnia  2011 roku, godz. 1015 

      Wysokość wadium: 500,00 zł (pięćset zł) 

kod CPV nr 77100000-1   Usługi rolnicze 
 

      Kryteria – cena 100 %. 

  
Wartość zamówienia:  

Tryb udzielenia zamówienia publicznego: przetarg nieograniczony o wartości 
szacunkowej do 14 000 euro. 
 

 

Bodzentyn, 08 sierpnia 2011 roku 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bodzentyn, dnia: 2011-08-08 

 
 

Z A T W I E R D Z A M: 
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................................................ 

(podpis) 

 

S p e c y f i k a c j a   I s t o t n y c h   W a r u n k ó w 

   Z a m ó w i e n i a 

(SIWZ) 

1. Nazwa i adres zamawiającego. 

Zamawiający:  
Świętokrzyski Park Narodowy 
26-010 Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4 
tel./faks 0-(41)-311-51-06 
e-mail: dyrekcja@swietokrzyskipn.org.pl 
www.swietokrzyskipn.org.pl 

2. Tryb udzielenia zamówienia. 

 
Postępowanie jest prowadzone w trybie „PRZETARG NIEOGRANICZONY” art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 
r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami).  
 
Zamówienie jest finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej – podpisanie umowy w sprawie udzielenia przedmiotowego zamówienia publicznego pomiędzy 
Zamawiającym – Świętokrzyskim Parkiem Narodowym w Bodzentynie a Wykonawcą wybranym w 
wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej, będzie możliwe dopiero po zatwierdzeniu przez 
Ministerstwo Środowiska  i zwiększeniu środków na to zadanie w planie finansowym ŚPN na 2011 r.  
 

3. Opis przedmiotu zamówienia. 

 
Zadanie obejmuje wykonanie w okresie od dnia 02.09.2011 r. do dnia 30.09.2011 r. następujących prac na terenie 

Świętokrzyskiego Parku Narodowego: 

 
 

1. Usunięcie nalotów, ręczne koszenie łąk-21,90 ha 
Usunięcie nalotów, mechaniczne koszenie łąk-22.63 ha 
Zebranie i wywóz skoszonej biomasy poza teren ŚPN- 44.53 ha 

 
Lp. Lokalizacja Powierzchnia 

całkowita w ha 
Powierzchnia 
do koszenia  i 
wywozu w ha 

Przewidywany 
sposób koszenia 

ha 
1 2 3 4 5 
1 11h 1,51 1,13 M=1,13 
2 11 k 0,58 0,44 M=0,44 
3 22h 1,05 0,79 R=0,79 
4 22i 0,40 0,30 R=0,30 
5 39f 1,00 0,75 M =0,75 
6 40h 1,43 1,07 R =1,07 
7 41 n 0,24 0,18 R=0,18 
8 44 c 1,13 0,85 R=0,85 
9 44 i 0,96 0,75 R=0,75 
10 44 j 1,73 1,30 R=1,30 
11 44 k 0,57 0,43 R=0,43 
12 45b 3,43 1,90 R =1,90 
13 45 f 1,23 0,92 R=0,92 
14 45 i 1,16 0,87 M=0,87 
15 45 k 0,18 0,14 R=0,14 
16 45 l 0,24 0,18 R=0,18 
17 55c 5,74 1,70 R =1,70 
18 56 j 3,82 2,87 M=0,54 

R=2,33 

19 59d 3,25 0,70 M=0,70 

20 60 j 0,38 0,29 R=0,29 
21 62a 1,42 0,65 R=0,65 
22 29m 1,05 0,41 M=0,41 
23 115,j 7,06 5,30 M=5,30 
 

24 
23 Pb 3,12 2,34 M=1,17 

R=1,17 

 
25 

23 Pd 2,19 1,64 M=0,49 
R=1,15 
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26 

26 Pa 1,23 0,92 M=0,64 
R=0,28 

 
27 

26 Pc 1,33 1,00 M=0,50 
R=0,50 

 
28 

44 Ph 0,87 0,65 M=0,20 
R=0,45 

29 44 Pj 0,18 0,14 R=0,14 
30 44 Po 0,93 0,70 R=0,70 
31 44Pn 0,15 0,11 R=0,11 
32 45Pb 0,54 0,12 M=0,12 
 

33 
45 Pc 0,79 0,59 M=0,29 

R=0,30 

34 45 Pd 0,44 0,33 R=0,33 
35 45 Pf 0,93 0,70 R=0,70 
36 45Pg 0,14 0,08 M=0,08 
37 45Ph 0,79 0,59 R=0,59 
38 45Pi 0,85 0,64 M=0,64 
39 Borowa 3,69 2,00 M=2,00 
40 Wielka  4,37 2,70 M=2,70 
41 24Pa 1,30 0,60 M=0,60 
42 45Pa 0,43 0,35 M=0,35 
43 56Pc 0,27 0,10 M=0,10 
44 61Pb 0,29 0,22 M=0,22 
45 61Pd 1,15 0,57 M=0,57 
46 44Pg 0,48 0,72 M=0,72 
47 44 Pk 1,46 2,20 M=1,10 

R=1,10 

48 2Ph 0,60 0,60 R=0,60 

 Razem 68,08 44,53 M=22,63 
R=21,90 

Wywóz = 44,53 

2. Pielęgnacja cisów  
Lp. Lokalizacja Opis wykonywanych prac Obwód Ochronny Ilość sztuk 

przewidzian
ych do 
pielęgnacji 

1 208a Usunięcie drzew i  
krzewów zakłócających 
wzrost oraz 
odchwaszczanie, 
spulchnianie gleby na 
stanowiskach cisa 
pospolitego 

Święty Krzyż 32 
2 208b 
3 196c 
4 196t 
5 26a Podgórze 70 
6 29d 
7 43a 
8 181a Jastrzębi Dół 8 
9 181b 
10 181d 
Razem 110 szt 

  
3. Pielęgnacja pełnika europejskiego 

Lp. Lokalizacja Opis wykonywanych prac Obwód Ochronny Powierzchn
ia do 
wykaszania 

1 115k Odsłonięcie stanowiska  
pełnika europejskiego 
poprzez zapobieganie  
pojawianiu się 
niepożądanych gatunków 
roślin poprzez ich 
wykaszanie na 
stanowiskach i wokół 
stanowisk roślin 
chronionych oraz 
wywiezienie pokosu. 

Święty Krzyż 0,10 ha 
2 12h Dąbrowa 0,10 ha 
3 38d 0,04 ha 
4 54b 0,30 ha 
5 54c 0,10 ha 

Razem 0,64 ha 
4. Pielęgnacja rosiczki okrągłolistnej 

Lp. Lokalizacja opis Obwód Ochronny Powierzchn
ia do 
wykaszania 
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1 251k Zapobieganie pojawianiu  
się niepożądanych 
gatunków roślin (sukcesji) 
poprzez ich wykaszanie 
na 
stanowiskach i wokół 
stanowisk roślin 
chronionych ( rosiczki 
okrągłolistnej) oraz 
wywiezienie pokosu 

Klonów 0,50 ha 

Razem 0,50 

  
5. Ochrona przeplatka  aurinia (motyl) 

Lp. Lokalizacja opis Obwód Ochronny Powierzchn
ia do 
wykaszania 

1 236a Ochrona przeplatki aurinii 
Ręczne wykaszanie łąki 
prowadzone na 
nieregularnych płatach z 
pominięciem  
miejsc liczniejszego 
występowania czarci kęsu 
z usunięciem biomasy 
oraz 
pozostawieniem części 
kopek 
na obrzeżach powierzchni 
Powierzchnia całkowita 
łąki – 3,00 ha 
Powierzchnia 
manipulacyjna zabiegu 
2,50ha 
Powierzchnia koszenia 
1,00 ha 

Klonów 1,00 

2 63l 
63m 
63n 

Ochrona przeplatki aurinii 
Ręczne wykaszanie łąki 
prowadzone na 
nieregularnych płatach z 
pominięciem  
miejsc liczniejszego 
występowania czarci kęsu 
z usunięciem biomasy 
oraz 
pozostawieniem części 
kopek 
na obrzeżach powierzchni 
Powierzchnia całkowita 
łąki – 1,19 ha 
Powierzchnia 
manipulacyjna zabiegu 
1,19ha 
Powierzchnia koszenia 
0,50 ha 

Podgórze 0,50 

Razem 1,50 
 

 
 

 
Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg.  Kodów CPV  :      77100000- Usługi rolnicze 

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
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6. Zamawiający nie  przewiduje udzielenie robót dodatkowych ani uzupełniających.  

7. Termin wykonania przedmiotu zamówienia- od 02 września  2011 r. do 30 września 2011 r.  

9. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 
warunków  
9.1 Oferta zostanie uznana za spełniającą warunki, jeśli będzie: 

9.1.1 zgodna w kwestii sposobu jej przygotowania, oferowanego przedmiotu i warunków zamówienia ze 
wszystkimi wymogami niniejszej SIWZ, 

9.1.2 złożona w wyznaczonym terminie składania ofert. 
9.2 O Zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy złożą oświadczenie z art. 22 ust. 1ustawy o spełnieniu 

warunków podmiotowych oraz spełniają warunki, dotyczące:  
 

9.3 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia; 

9.4 sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

Uwaga; Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do 
wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego 
łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż 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. 

9.5  Nie podlegają wykluczeniu. 
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w 
okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, następujących dokumentów: 
 
9.5.1  oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia na załączonym druku; 

 
Jeżeli wykonawca wykazał spełnianie warunków podmiotowych, polegających na zasobach innych podmiotów na 
zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, 
zamawiający może żądać przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 9.5  

 
9.6  W przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze  
       (konsorcja/spółki cywilne) oferta musi spełniać wymagania określone w art. 23 ustawy Prawo  
       zamówień publicznych, w tym: 

 
 

9.6.1 w przypadku konsorcjum, zgodnie z art. 23 ust.2 ustawy wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do 
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub pełnomocnictwo do reprezentowania 
postępowaniu i zawarcia umowy. W związku z powyższym niezbędne jest przedłożenie w ofercie 
dokumentu zawierającego pełnomocnictwo w celu ustalenia podmiotu uprawnionego do występowania w 
imieniu wykonawców w sposób umożliwiający ich identyfikację.  

9.6.2  w stosunku do spółki cywilnej, zamawiający na zasadzie art. 25 ustawy, żąda przedłożenia w ofercie 
umowy spółki cywilnej, jako dokumentu niezbędnego do przeprowadzenia postępowania, wskazującego 
na sposób reprezentowania spółki. Jeżeli złożenie oferty i podpisanie umowy w sprawie zamówienia 
publicznego przekracza zakres czynności zwykłych spółki, a z treści umowy spółki nie wynika stosowne 
umocowanie danego wspólnika lub wspólników, dla ważności oferty wymagane jest jej podpisanie przez 
wszystkich wspólników albo wspólnika umocowanego w drodze odrębnej uchwały wspólników, 
stanowiącej załącznik do umowy spółki cywilnej bądź też przez pełnomocnika. 

9.6.3 w przypadku składania ofert przez podmioty występujące wspólnie, warunki o  których mowa w art. 22 
ust. 1 ustawy podlegają sumowaniu. 

9.6.4 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie 
art. 24 ust. 1 ustawy wymagane jest załączenie do oferty dokumentów dla każdego konsorcjanta 
oddzielnie,  

9.7 Zamawiający dokona oceny spełnienia wymaganych warunków na podstawie załączonych do ofert 
dokumentów.  

 
 

10 Warunki wykluczające z udziału w postępowaniu. 

 Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców w przypadkach określonych w art. 24 
ustawy Prawo zamówień publicznych. 

11 Dodatkowe wymagania od Wykonawców. 

11.1 Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części robót innej firmie (podwykonawcy) jest zobowiązany 
do: 

11.1.1 określenia w złożonej ofercie informacji jaki zakres przedmiotu zamówienia będzie realizowany przez   
podwykonawców. 

11.1.2 wynagrodzenie za roboty w ekosystemach wykonane za pośrednictwem podwykonawców Zamawiający 
ureguluje Wykonawcy po złożeniu oświadczenia przez podwykonawcę o uregulowaniu zobowiązań 
wobec niego za wykonane roboty 

11.2 Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za realizację przedmiotu zamówienia przez podwykonawcę. 
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11.3 Konsorcjum przed podpisaniem umowy musi przedłożyć Zamawiającemu umowę regulującą wzajemną 
współpracę i zobowiązania jego członków. 

12 Informacje dotyczące warunków składania ofert 

12.1 Niniejsza specyfikacja oraz wszystkie dokumenty do niej dołączone mogą być użyte jedynie w celu sporządzenia 
oferty. 

12.2 Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji.  

12.3 Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

13  Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia   
spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 

13.1 Oferta musi zawierać: 

x Oświadczenie  woli 

1. 

Oferta cenowa zgodna z załączonym drukiem „Oferty cenowej” – załącznik do SIWZ. Forma wynagrodzenia 
ustalona przez Zamawiającego za realizację przedmiotu zamówienia to RYCZAŁT. Przy dokonywaniu wyceny 
przedmiotu zamówienia należy uwzględnić łącznie wszystkie dane z analizy SIWZ. Niezbędne jest też zapoznanie 
się z miejscem wykonywania robót. 

 

2. 

Pełnomocnictwo do podpisania oferty, oświadczeń i dokumentów składających się na ofertę, o ile 
pełnomocnictwo to nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty - pełnomocnictwo należy 
przedstawić w formie oryginału, podpisane przez Wykonawcę lub w formie kserokopii poświadczonej za 
zgodność z oryginałem przez notariusza.  

Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 
gospodarczej w celu potwierdzenia umocowania osób do udzielenia pełnomocnictwa lub składania oświadczeń 
woli. 

x Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków podmiotowych 

1. Oświadczenie na formularzu stanowiącym załącznik  do SIWZ  o spełnianiu wymagań z art. 22 ust. 1 oraz o 
nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 1 ustawy. 

13.2 Kolejność złożonych dokumentów w ofercie powinna odpowiadać kolejności określonej w pkt. 13.1. Nie 
spełnienie tego wymogu nie będzie skutkowało odrzuceniem oferty. 

13.3 Wszystkie kartki złożonej oferty powinny być kolejno ponumerowane, a ilość kartek wpisana do oferty cenowej. 
Nie spełnienie tego wymogu nie będzie skutkowało odrzuceniem oferty. Za kompletność złożonej oferty, która 
nie została ponumerowana Zamawiający nie bierze odpowiedzialności. 

13.4 Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji, należy w górnym prawym rogu oznaczyć zapisem: „Dokument stanowi tajemnicę 
przedsiębiorstwa”, i muszą być dołączone do oferty w oddzielnej kopercie oznaczonej: „Dokumenty stanowiące 
tajemnicę przedsiębiorstwa”. 

13.5 Wszystkie dokumenty składane z ofertą muszą mieć formę oryginału albo kserokopii potwierdzonej za zgodność 
z oryginałem na każdej stronie zawierającej treść przez Wykonawcę (osobę/osoby upoważnioną do 
reprezentacji wykonawcy wymienioną w dokumencie rejestracyjnym prowadzonej działalności gospodarczej) lub 
pełnomocnika. 

13.6 Jeżeli pełnomocnik w imieniu wykonawcy podpisuje także oświadczenie wiedzy o spełnieniu przez wykonawcę 
warunków udziału wykonawcy w postępowaniu, udzielone pełnomocnictwo ma zawierać upoważnienie do   
złożenia takiego oświadczenia. 

13.7 Zamawiający wymaga by dokumenty składane w ramach oferty były sporządzone w języku polskim. Jeżeli 
oryginalny dokument został sporządzony w innym języku wymaga się oprócz tego dokumentu złożenia jego 
tłumaczenia na język polski, poświadczonym przez wykonawcę 

 

13.8 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w zakresie 
składanych dokumentów zastosowanie ma odpowiednio § 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 
grudnia 2009 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, 
w jakich te dokumenty mogą być składane  (Dz.U. z 2009 r. Nr 226, poz. 1817). Dokumenty sporządzone w 
języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski, sporządzonym i podpisanym (każdy 
dokument) przez wykonawcę lub tłumacza przysięgłego. 
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14 Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania 
oświadczeń i dokumentów. 

14.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie, prowadzi się z 
zachowaniem formy pisemnej. Zamawiający dopuszcza formę  faksu i e-mail Strona, która otrzymuje 
dokumenty lub informacje faksem, emailem jest zobowiązana na żądanie strony przekazującej dokument lub 
informację, do niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania. Numery telefonów, faksu i e-maila  
Zamawiającego zostały podane w pkt. 1 niniejszej specyfikacji. 

14.2  Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.     

15 Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami. 

15.1 Osoby uprawnione do kontaktowania się z Wykonawcami: 

 Leszek Sepioło  tel. 041/311-51-06 w 15- W sprawie przedmiotu zamówienia  

15.2 Dodatkowe wyjaśnienia i informacje dotyczące zamówienia można otrzymać w godz. od 8:00 do 15:00 w 
siedzibie Zamawiającego 

16 Termin związania z ofertą. 

Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od daty terminu składania ofert.  Wykonawca przedłuży ważność 

niniejszej oferty w przypadku, gdy Zamawiający w pierwotnym terminie związania z ofertą nie otrzyma 

środków na finansowanie Z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

. 
 
17 Wymagania dotyczące wniesienia wadium. 

 
17.1 Wadium w wysokości  500,00  PLN ( pięćset  zł ) należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 
17.2 Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 

a. pieniądzu,   
b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że 

poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 
c. gwarancjach  bankowych; 
d. gwarancjach ubezpieczeniowych; 
e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9 listopada 

2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, póz. 1158 oraz z 2002 
r. Nr 25, póz. 253, Nr 66, póz. 596 i Nr 216, póz. 1824 oraz z 2004 r. Nr 145, póz. 1537). 

17.3 Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Nr rachunku 76 1010 1238 0804 
5113 9120 0000,  z dopiskiem „Wadium- ekosystemy ŚPN. 

17.4 Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 
17.5 Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub 

unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z 
zastrzeżeniem  art. 46 ust. 4a ustawy pzp . 

17.6 Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem 
terminu składania ofert . 

17.7 Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie, 
jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca 
wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 

17.8 Zamawiający zatrzyma  wadium wraz z odsetkami, jeżeli: 
a. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia 

publicznego na warunkach określonych w ofercie; 
b. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy; 
c. Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie o którym mowa w art. 26 ust. 3 nie uzupełnił dokumentów, 

chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn niezależnych od niego 
d. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie 

wykonawcy. 

 
18 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 

18.1 Zamawiający wymaga od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 3% 
ceny brutto podanej w ofercie zgodnie z warunkami wskazanymi w umowie. 

18.2 Zabezpieczenie może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 
a. pieniądzu,   
b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że 

poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 
c. gwarancjach bankowych; 
d. gwarancjach ubezpieczeniowych; 
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e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9 listopada 
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, póz. 1158 oraz z 
2002 r. Nr 25, póz. 253, Nr 66, póz. 596 i Nr 216, póz. 1824 oraz z 2004 r. Nr 145, póz. 1537). 

18.3 Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Nr rachunku 76 1010 1238 
0804 5113 9120 0000, z dopiskiem „Zabezpieczenie należytego wykonania umowy- nieleśne ekosysteny 
ŚPN. 

18.4 W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na 
poczet zabezpieczenia. 

18.5 Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 
18.6 Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez 

zamawiającego za należycie wykonane 

19 Opis sposobu przygotowania ofert 

19.1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pod rygorem nieważności w formie pisemnej.  

19.2. Określenie przedmiotu zamówienia wraz z jego opisem z uwzględnieniem wymagań Zamawiającego, 
określonych w SIWZ. 

19.3. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności 
jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. 

19.4. Na kopercie oferty należy zamieścić następujące informacje: 

„Wykonanie prac z zakresu ochrony nieleśnych ekosystemów lądowych w okresie od dnia 01.09.2011 r. do dnia 

30.09.2011 r. ”. 
Nie otwierać przed 26.08.2011 r. godz. 10:15”. 

19.5. W przypadku braku w/w informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego 
braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania 
oferty pocztą lub pocztą kurierską za jaj nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert. 

20. Miejsce i termin składania ofert. 

20.1. Ofertę należy złożyć w  siedzibie Zamawiającego – Sekretariacie, pok. Nr 11,  w terminie do dnia 26.08.2011 
r.  do  godziny 10:00. 

20.2.  Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania. 

21. Miejsce i termin otwarcia ofert 

21.1 Oferty zostaną otwarte w siedzibie zamawiającego pokój nr 5, w dniu 26.08.2011 r. o godzinie 10:15. 

21.2 Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy 
otwieraniu ofert, zamawiający prześle Wykonawcy protokół z sesji otwarcia ofert na jego pisemny wniosek. 

21.3 Oferta Wykonawcy zostanie odrzucona z postępowania, jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych oświadczeń 
lub nie spełnił innych wymagań określonych w ustawie lub niniejszym dokumencie, z zastrzeżeniem zasad 
określonych w art. 26 ust 3. 

21.4 Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców. Wybranemu Wykonawcy 
zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy. 

22. Sposób obliczenia ceny oferty 

22.1 Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty z uwzględnieniem wszystkich 
opłat i podatków (także podatku od towarów i usług) oraz ewentualnych upustów i rabatów bez względu na 
termin realizacji umowy. 

22.2 Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, w zaokrągleniu do drugiego miejsca po   
przecinku. 

22.3  W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki komisja dokona oceny ofert na podstawie 
kryterium: 

 

Nr kryt. Opis kryteriów oceny Znaczenie 

1 cena brutto 100% 

22.4 Punkty przyznawane za kryteria będą liczone wg następujących wzorów: 

 

Nr kryt. Wzór 
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1 

Cena brutto 

Liczba punktów = Cn/Cb  x 100 

gdzie: 

 - Cn – najniższa cena spośród wszystkich ofert nie odrzuconych 

 - Cb – cena oferty badanej 

 - 100 wskaźnik stały 

 

22.5 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym 
w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru, 
podpisując umowę, której projekt stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji.  

24. Istotne warunki umowy. 

Określa wzór  umowy jako załącznik do SIWZ. 

Zależnie od panujących w okresie wykonywania zamówienia warunków atmosferycznych strony za 
obopólną zgodą mogą zmienić termin zakończenia wykonania  zamówienia podany w umowie bez 
naliczania kar umownych. 
 
Zamówienie jest finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej – podpisanie umowy w sprawie udzielenia przedmiotowego zamówienia publicznego 
pomiędzy Zamawiającym – Świętokrzyskim Parkiem Narodowym w Bodzentynie a Wykonawcą 
wybranym w wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej, będzie możliwe dopiero po 
zatwierdzeniu przez Ministerstwo Środowiska  i zwiększeniu środków na to zadanie w planie 
finansowym ŚPN na 2011 r. 

 
25. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługującej Wykonawcy w toku postępowania 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. 
  

Załączniki stanowiące integralną część Specyfikacji (SIWZ). 

• Załącznik nr 1  - formularz ofertowy 

• Załącznik nr 2 - oświadczenie z art. 22 i 24. 

• Załącznik nr 3 - wzór umowy. 

 

 

 

 

Zatwierdził:    

                                    
 

 .................................................. 
      Miejscowość i data 
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Załącznik nr 1.   
 
 
................................................................. 
     Pieczęć adresowa Wykonawcy 
                Telefon/fax 
 
 

OF E R T A    C E N O W A 
 

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: 

 
„Wykonanie prac z zakresu ochrony nieleśnych ekosystemów lądowych w okresie od dnia 01.09.2011 r. do dnia 

30.09.2011 r. ”.” 

 
UWAGA; proszę podać czytelny; nr faxu………………… i adres e-mail ……………………………………………………….. 
na który wykonawca będzie otrzymywał od zamawiającego wszystkie informacje związane z prowadzonym 
postępowaniem po otwarciu ofert. W związku z przysługującymi środkami ochrony prawnej wykonawcy, 
liczonymi od dnia powzięcia informacji. Zgodnie z nowymi regulacjami domniemywa się, iż strony 
postępowania mogły zapoznać się z treścią przekazywanych dokumentów w dacie nadania, jeżeli przesłanie 
nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 
ust. 2, dlatego też należy upewnić się, że podany nr faxu i adres e-mailowy funkcjonuje w sposób poprawny. 

1. Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia na zasadach określonych w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia, na następujących warunkach cenowych: 
 
Lp.  Zadanie  Odział lub 

Obwód 
Ochronny 

Ilość 
 

Stawka 
netto 

Cena 
Netto (zł) 

Stawka 
Brutto 

( z 
VAT) 

Cena 
Brutto 

(zł) 
( z VAT) 

1 Usunięcie nalotów, ręczne 
koszenie łąk 

22h, 22i, 40h, 41 n, 
44 c, 44 i, 44 j, 44 
k, 45b, 45 f, 45 k, 
45 l, 55c, 66j, 60 j, 
62a, 23 Pb, 23 Pd, 
26 Pa, 26Pc, 44Ph, 
44 Pj, 44 Po, 44Pn, 

45 Pc, 45 Pd, 45 
Pf, 45Ph, 44 

Pk,2Ph 

 
 

21.90ha 

 
 
………. 
zł/ha 

 
 

………… 

 
 
……… 
zł/ha 

 
 
………… 

2 Usunięcie nalotów, 
mechaniczne koszenie łąk 

22h, 22i, 40h, 41 n, 
44 c, 44 i, 44 j, 44 
k, 45b, 45 f, 45 k, 
45 l, 55c, 66j, 60 j, 
62a, 23 Pb, 23 Pd, 
26 Pa, 26Pc, 44Ph, 
44 Pj, 44 Po, 44Pn, 

45 Pc, 45 Pd, 45 
Pf, 45Ph, 44 

Pk,2Ph 

 
 

22,63ha 

 
 
………. 
zł/ha 

 
 

………… 

 
 
……… 
zł/ha 

 
 

………… 

3 Zebranie i wywóz 
skoszonej biomasy 

W/g planu ochrony 
ekosystemów 
nieleśnych 
lądowych na 
2011rok. 
Obwody 
Ochronne: 
Chełmowa Góra, 
Dąbrowa, 
Podgórze, Klonów 

 
 

44,53ha 

 
 
……….zł
/ha 

 
 

………… 

 
 
……… 
zł/ha 

 
 

………… 



  

 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  dla zadania                                                                                    

„Wykonanie prac z zakresu ochrony nieleśnych ekosystemów lądowych w okresie od dnia 01.09.2011 r. do dnia 30.09.2011 r.” strona 11 

4 Usunięcie drzew i  
krzewów zakłócających 
wzrost oraz 
odchwaszczanie, 
spulchnianie gleby na 
stanowiskach cisa 
pospolitego 

208a, 208b, 196c, 
196t, 26a, 29d, 
43a, 181a, 181b, 
181d, 

 
110 szt. 

 
 
……….zł
/szt. 

 
 

………… 

 
 
……… 
zł/szt. 

 
 

………… 

5 Odsłonięcie stanowiska  
pełnika europejskiego 
poprzez zapobieganie  
pojawianiu się 
niepożądanych gatunków 
roślin poprzez ich 
wykaszanie na 
stanowiskach i wokół 
stanowisk roślin 
chronionych oraz 
wywiezienie pokosu. 

115k, 12h, 38d, 
54b, 54c, 

 
0,64 ha 

 
 
……….zł
/ha 

 
 

………… 

 
 
……… 
zł/ha 

 
 

………… 

6 Zapobieganie pojawianiu  
się niepożądanych 
gatunków roślin (sukcesji) 
poprzez ich wykaszanie na 
stanowiskach i wokół 
stanowisk roślin 
chronionych ( rosiczki 
okrągłolistnej) oraz 
wywiezienie pokosu 

251k 0,50 ha  
 
……….zł
/ha 

 
 

………… 

 
 
……… 
zł/ha 

 
 

………… 

7 Ochrona przeplatki aurinii 
Ręczne wykaszanie łąki 
prowadzone na 
nieregularnych płatach z 
pominięciem  
miejsc liczniejszego 
występowania czarciego 
kęsu 
z usunięciem biomasy oraz 
pozostawieniem części 
kopek 
na obrzeżach powierzchni 
Powierzchnia całkowita 
łąki – 4,19 ha 
Powierzchnia 
manipulacyjna zabiegu 
3,69ha 
Powierzchnia koszenia 
1,50 ha 

63l, 63m,  63n, 
236a 

1,50  
 
……….zł
/ha 

 
 

………… 

 
 
……… 
zł/ha 

 
 

………… 

  
Razem kwota 

   
  X. 

 
………… 

 
      X 

 
………… 
 

 
Oferowana cena netto za wykonanie zamówienia z uwzględnieniem wszystkich kosztów 
niezbędnych do realizacji zamówienia wynosi  …………………………… zł (słownie: 
……………………………………………………………………………………………….. ). 
 
Oferowana cena brutto za wykonanie zamówienia z uwzględnieniem wszystkich kosztów 
niezbędnych do realizacji zamówienia wynosi  …………………………… zł (słownie: 
……………………………………………………………………………………………….. ). 

 
1. Oferowana kwota uwzględnia cenę realizacji zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w siwz, wizją lokalną 

terenu  oraz koszt wszystkich nakładów towarzyszących . 

2. Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie do ………………………………………….. 
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3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, miejscem 
wykonywania robót i nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego 
wykonania zamówienia. 

4. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez nas 
zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia tej umowy w miejscu i terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego.  

5. Oświadczamy, że wszystkie kartki naszej oferty z wszystkimi załącznikami są ponumerowane i cała oferta składa się z  
............. kartek. 

 

……………………………………………….. 

(podpis osoby uprawnionej do składania  
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 
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Załącznik  nr 2 – wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do 
wykluczenia .   
 
 

 
 
 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 
 
Oświadczam, że przystępując po przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia spełniam warunki, dotyczące:
  
 
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają 

obowiązek ich posiadania; 
2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.   
 
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności karnej z art. 297 kk. 
 
 

       ......................................................... 
(imię i nazwisko, podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy) 

 
 
………………dnia…………………… 
 
                       
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 
Oświadczam, że przystępując po przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia nie podlegam wykluczeniu 
z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 oraz ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych, (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami). 
 
 
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności karnej z art. 297 kk. 
 
 
 
 
 

......................................................... 
(imię i nazwisko, podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy) 

 

 

 

……………………dnia…………………… 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) 
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Załącznik  nr 3 (Wzór umowy)       

 

 

U m o w a  nr .......... 
 
  

zawarta w dniu .................................... w Bodzentynie pomiędzy: 

Świętokrzyskim Parkiem Narodowym mającym swą siedzibę w: 
Bodzentynie, ul. Suchedniowskaj nr 4, (NIP 664-10-64-008) 
reprezentowanym przez  
Dyrektora ŚPN – dr Stanisława Huruka - ……………………… 
zwany dalej Zamawiającym, 

a 

...................................................................................... ………………................................................................. 

NIP: ..................................................... 

reprezentowaną przez : 

....................................................................................................................................................... 

zwany dalej Wykonawcą. 

§ 1 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania  na terenie podległych Zamawiającemu obwodów 
ochronnych Świętokrzyskiego Parku Narodowego wykonanie następujących prac w ekosystemach nieleśnych: 
 

 
1.1 Usunięcie nalotów, ręczne koszenie łąk-21,90 ha 

Usunięcie nalotów, mechaniczne koszenie łąk-22.63 ha 
Zebranie i wywóz skoszonej biomasy poza teren ŚPN- 44.53 ha 

 
Lp. Lokalizacja Powierzchnia 

całkowita w ha 
Powierzchnia 
do koszenia  i 
wywozu w ha 

Przewidywany 
sposób koszenia 

ha 
1 2 3 4 5 
1 11h 1,51 1,13 M=1,13 
2 11 k 0,58 0,44 M=0,44 
3 22h 1,05 0,79 R=0,79 
4 22i 0,40 0,30 R=0,30 
5 39f 1,00 0,75 M =0,75 
6 40h 1,43 1,07 R =1,07 
7 41 n 0,24 0,18 R=0,18 
8 44 c 1,13 0,85 R=0,85 
9 44 i 0,96 0,75 R=0,75 
10 44 j 1,73 1,30 R=1,30 
11 44 k 0,57 0,43 R=0,43 
12 45b 3,43 1,90 R =1,90 
13 45 f 1,23 0,92 R=0,92 
14 45 i 1,16 0,87 M=0,87 
15 45 k 0,18 0,14 R=0,14 
16 45 l 0,24 0,18 R=0,18 
17 55c 5,74 1,70 R =1,70 
18 56 j 3,82 2,87 M=0,54 

R=2,33 

19 59d 3,25 0,70 M=0,70 

20 60 j 0,38 0,29 R=0,29 
21 62a 1,42 0,65 R=0,65 
22 29m 1,05 0,41 M=0,41 
23 115,j 7,06 5,30 M=5,30 
 

24 
23 Pb 3,12 2,34 M=1,17 

R=1,17 

 
25 

23 Pd 2,19 1,64 M=0,49 
R=1,15 

 
26 

26 Pa 1,23 0,92 M=0,64 
R=0,28 

 
27 

26 Pc 1,33 1,00 M=0,50 
R=0,50 

 
28 

44 Ph 0,87 0,65 M=0,20 
R=0,45 

29 44 Pj 0,18 0,14 R=0,14 
30 44 Po 0,93 0,70 R=0,70 
31 44Pn 0,15 0,11 R=0,11 
32 45Pb 0,54 0,12 M=0,12 
 45 Pc 0,79 0,59 M=0,29 
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33 R=0,30 

34 45 Pd 0,44 0,33 R=0,33 
35 45 Pf 0,93 0,70 R=0,70 
36 45Pg 0,14 0,08 M=0,08 
37 45Ph 0,79 0,59 R=0,59 
38 45Pi 0,85 0,64 M=0,64 
39 Borowa 3,69 2,00 M=2,00 
40 Wielka  4,37 2,70 M=2,70 
41 24Pa 1,30 0,60 M=0,60 
42 45Pa 0,43 0,35 M=0,35 
43 56Pc 0,27 0,10 M=0,10 
44 61Pb 0,29 0,22 M=0,22 
45 61Pd 1,15 0,57 M=0,57 
46 44Pg 0,48 0,72 M=0,72 
47 44 Pk 1,46 2,20 M=1,10 

R=1,10 

48 2Ph 0,60 0,60 R=0,60 

 Razem 68,08 44,53 M=22,63 
R=21,90 

Wywóz = 44,53 

1.2 Pielęgnacja cisów  
Lp. Lokalizacja Opis wykonywanych prac Obwód Ochronny Ilość sztuk 

przewidzian
ych do 
pielęgnacji 

1 208a Usunięcie drzew i  
krzewów zakłócających 
wzrost oraz 
odchwaszczanie, 
spulchnianie gleby na 
stanowiskach cisa 
pospolitego 

Święty Krzyż 32 
2 208b 
3 196c 
4 196t 
5 26a Podgórze 70 
6 29d 
7 43a 
8 181a Jastrzębi Dół 8 
9 181b 
10 181d 
Razem 110 Szt. 

  
1.3 Pielęgnacja pełnika europejskiego 

Lp. Lokalizacja Opis wykonywanych prac Obwód Ochronny Powierzchn
ia do 
wykaszania 

1 115k Odsłonięcie stanowiska  
pełnika europejskiego 
poprzez zapobieganie  
pojawianiu się 
niepożądanych gatunków 
roślin poprzez ich 
wykaszanie na 
stanowiskach i wokół 
stanowisk roślin 
chronionych oraz 
wywiezienie pokosu. 

Święty Krzyż 0,10 ha 
2 12h Dąbrowa 0,10 ha 
3 38d 0,04 ha 
4 54b 0,30 ha 
5 54c 0,10 ha 

Razem 0,64 ha 
1.4  Pielęgnacja rosiczki okrągłolistnej 

 
Lp. Lokalizacja opis Obwód Ochronny Powierzchn

ia do 
wykaszania 
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1 251k Zapobieganie pojawianiu  
się niepożądanych 
gatunków roślin (sukcesji) 
poprzez ich wykaszanie 
na 
stanowiskach i wokół 
stanowisk roślin 
chronionych ( rosiczki 
okrągłolistnej) oraz 
wywiezienie pokosu 

Klonów 0,50 ha 

Razem 0,50 

  
1.5 Ochrona przeplatka aurinii 

Lp. Lokalizacja opis Obwód Ochronny Powierzchn
ia do 
wykaszania 

1 236a Ochrona przeplatki aurinii 
Ręczne wykaszanie łąki 
prowadzone na 
nieregularnych płatach z 
pominięciem  
miejsc liczniejszego 
występowania czarciego 
kęsu 
z usunięciem biomasy 
oraz 
pozostawieniem części 
kopek 
na obrzeżach powierzchni 
Powierzchnia całkowita 
łąki – 3,00 ha 
Powierzchnia 
manipulacyjna zabiegu 
2,50ha 
Powierzchnia koszenia 
1,00 ha 

Klonów 1,00 

2 63l 
63m 
63n 

Ochrona przeplatki aurinii 
Ręczne wykaszanie łąki 
prowadzone na 
nieregularnych płatach z 
pominięciem  
miejsc liczniejszego 
występowania czarciego 
kęsu 
z usunięciem biomasy 
oraz 
pozostawieniem części 
kopek 
na obrzeżach powierzchni 
Powierzchnia całkowita 
łąki – 1,19 ha 
Powierzchnia 
manipulacyjna zabiegu 
1,19ha 
Powierzchnia koszenia 
0,50 ha 

Podgórze 0,50 

Razem 1,50 
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia zakresu prac będących przedmiotem umowy w trakcie jej 

obowiązywania zależnie od  aktualnego stanu zasobów przyrodniczych Parku objętych pracami. 
3. Wykonawca oświadcza, ze z dokonał wizji lokalnej terenu w miejscach wykonywania zamówienia. 
4. Porozumiewanie się stron w sprawach związanych z wykonywaniem umowy odbywać się będzie w drodze 

korespondencji pisemnej doręczanej adresatom za pokwitowaniem. 
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§ 2 

1. Strony ustalają następujące terminy realizacji:             

- rozpoczęcie robót nastąpi  w dniu 2 września 2011. 

- zakończenie robót        nastąpi 30.09.2011r.               

§ 3 

 

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za roboty, które wykonuje przy pomocy 
podwykonawców. 

§ 4 

1. Nadzór merytoryczny ze strony Zamawiającego nad wykonywaniem prac oraz odbiory prac prowadzić będą 
leśniczowie odpowiednich obwodów ochronnych. 

2. Za wskazanie lokalizacji prac w terenie  i wskazanie na gruncie granic powierzchni roboczej odpowiedzialny jest 
właściwy leśniczy. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania się do wskazówek leśniczego odnośnie sposobu 
wykonania prac. 

3. Zależnie od panujących w okresie wykonywania zamówienia warunków atmosferycznych strony za obopólną 
zgodą mogą zmienić termin wykonania  zamówienia podany w umowie bez naliczania kar umownych. 

4. Zamawiający zobowiązuje się , że Wykonawca będzie jedynym wykonawcą prac na powierzchniach roboczych 
objętych niniejszą umową. 

§5 

1. Jeżeli Zamawiający zwróci się do Wykonawcy z żądaniem usunięcia określonej osoby, która należy do personelu 
Wykonawcy lub jego podwykonawcy oraz uzasadni swoje żądanie, to Wykonawca spowoduje, że osoba ta w ciągu 
7 dni opuści teren prac i nie będzie miała żadnego dalszego wpływu i związku z czynnościami związanymi 
z wykonywaniem umowy. 

Zamawiający może zwrócić się o usunięcie określonych osób, gdy osoby te: 
1) nie przestrzegają przepisów BHP, 
2) nie wykonują robót zgodnie z SIWZ oraz zasadami wiedzy technicznej.  

 
2. Wykonawca samodzielnie organizuje sposób wykonania pracy i ponosi pełną odpowiedzialność za znajomość i 

przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy podczas jej wykonywania a w szczególności ponosi 
konsekwencje finansowe z tytułu nie przestrzegania przepisów bhp i wypadków przy pracy. 

3. Wykonawca ponosi  pełną  odpowiedzialność cywilnoprawną za szkody osób trzecich powstałe z winy Wykonawcy, 
podczas i wskutek wykonywania przez Wykonawcę prac objętych niniejszą umową. 

 
§ 6 

 
1. Rozliczenia finansowe dokonywane będą w oparciu o rzeczywisty zakres wykonanych prac ustalony i wykazany w 

protokołach odbioru robót oraz stawki jednostkowe netto za wykonane prace wynikające z oferty Wykonawcy, 
powiększone o obowiązujący podatek VAT w wysokości 8 %. 

 
Lp.  Zadanie  Odział lub 

Obwód 
Ochronny 

Ilość 
 

Stawka 
netto 

Cena 
Netto (zł) 

Stawka 
Brutto 

( z 
VAT) 

Cena 
Brutto 

(zł) 
( z VAT) 

1 Usunięcie nalotów, ręczne 
koszenie łąk 

22h, 22i, 40h, 41 n, 
44 c, 44 i, 44 j, 44 
k, 45b, 45 f, 45 k, 
45 l, 55c, 66j, 60 j, 
62a, 23 Pb, 23 Pd, 
26 Pa, 26Pc, 44Ph, 
44 Pj, 44 Po, 44Pn, 

45 Pc, 45 Pd, 45 
Pf, 45Ph, 44 

Pk,2Ph 

 
 

21.90ha 

 
 
………. 
zł/ha 

 
 

………… 

 
 
……… 
zł/ha 

 
 
………… 
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2 Usunięcie nalotów, 
mechaniczne koszenie łąk 

22h, 22i, 40h, 41 n, 
44 c, 44 i, 44 j, 44 
k, 45b, 45 f, 45 k, 
45 l, 55c, 66j, 60 j, 
62a, 23 Pb, 23 Pd, 
26 Pa, 26Pc, 44Ph, 
44 Pj, 44 Po, 44Pn, 

45 Pc, 45 Pd, 45 
Pf, 45Ph, 44 

Pk,2Ph 

 
 

22,63ha 

 
 
………. 
zł/ha 

 
 

………… 

 
 
……… 
zł/ha 

 
 

………… 

3 Zebranie i wywóz 
skoszonej biomasy 

W/g planu ochrony 
ekosystemów 
nieleśnych 
lądowych na 
2011rok. 
Obwody 
Ochronne: 
Chełmowa Góra, 
Dąbrowa, 
Podgórze, Klonów 

 
 

44,53ha 

 
 
……….zł
/ha 

 
 

………… 

 
 
……… 
zł/ha 

 
 

………… 

4 Usunięcie drzew i  
krzewów zakłócających 
wzrost oraz 
odchwaszczanie, 
spulchnianie gleby na 
stanowiskach cisa 
pospolitego 

208a, 208b, 196c, 
196t, 26a, 29d, 
43a, 181a, 181b, 
181d, 

 
110 szt. 

 
 
……….zł
/szt. 

 
 

………… 

 
 
……… 
zł/szt. 

 
 

………… 

5 Odsłonięcie stanowiska  
pełnika europejskiego 
poprzez zapobieganie  
pojawianiu się 
niepożądanych gatunków 
roślin poprzez ich 
wykaszanie na 
stanowiskach i wokół 
stanowisk roślin 
chronionych oraz 
wywiezienie pokosu. 

115k, 12h, 38d, 
54b, 54c, 

 
0,64 ha 

 
 
……….zł
/ha 

 
 

………… 

 
 
……… 
zł/ha 

 
 

………… 

6 Zapobieganie pojawianiu  
się niepożądanych 
gatunków roślin (sukcesji) 
poprzez ich wykaszanie na 
stanowiskach i wokół 
stanowisk roślin 
chronionych ( rosiczki 
okrągłolistnej) oraz 
wywiezienie pokosu 

251k 0,50 ha  
 
……….zł
/ha 

 
 

………… 

 
 
……… 
zł/ha 

 
 

………… 
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7 Ochrona przeplatki aurinii 
Ręczne wykaszanie łąki 
prowadzone na 
nieregularnych płatach z 
pominięciem  
miejsc liczniejszego 
występowania czarciego 
kęsu 
z usunięciem biomasy oraz 
pozostawieniem części 
kopek 
na obrzeżach powierzchni 
Powierzchnia całkowita 
łąki – 4,19 ha 
Powierzchnia 
manipulacyjna zabiegu 
3,69ha 
Powierzchnia koszenia 
1,50 ha 

63l, 63m,  63n, 
236a 

1,50  
 
……….zł
/ha 

 
 

………… 

 
 
……… 
zł/ha 

 
 

………… 

  
Razem kwota 

   
  X. 

 
………… 

 
      X 

 
………… 
 

§ 7 

1. Strony ustalają, że rozliczenie za wykonane prace nastąpi na podstawie faktury za wykonana pracę. 
 

2. Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu fakturą za wykonaną  prace nie później, niż do 5-go dnia  
po ukończeniu prac będących przedmiotem niniejszej umowy. 
 

3. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru robót potwierdzający odbiór poszczególnych 
wykonanych prac podpisany przez osoby upoważnione przez Zamawiającego. Należność za  usługę oparta na 
wystawionej fakturze, zostanie zapłacona przelewem na konto Wykonawcy  w 
…………………………………………………………….. Nr ………………………………………………………………………………………. w terminie 30 
dni od dnia otrzymania faktury. 

 

 

§ 8 

1. Cena ryczałtowa wykonania przedmiotu umowy wynosi: ...............................- PLN, słownie: 

(..................................................................................................................................................) w tym 

podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami  

 

2. Wynagrodzenie nie ulega zmianie. Określona w ust. 1 kwota wynagrodzenia ryczałtowego stanowi zapłatę za 
wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z oczekiwanym przez Zamawiającego rezultatem. Różnice pomiędzy 
przyjętymi przez Wykonawcę w ofercie przetargowej ilościami, cenami i przewidywanymi elementami, a faktycznymi 
ilościami, cenami i koniecznymi do wykonania elementami stanowią ryzyko Wykonawcy 

 

§ 9 

 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
 

1. Wykonawca tytułem należytego wykonania przedmiotu umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia. 
Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 

2. Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy wynosi 3% ustalonego w umowie wynagrodzenia 
brutto tj …………………… złotych (słownie złotych: ……………………………………………………………………………………………………….). 

3. Wykonawca w  ciągu 3 dni od podpisania umowy wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w 
formie………………………………………………… 

4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zwrócone zostanie na następujących zasadach: 

–  zabezpieczenia w terminie 30 dni po wykonaniu przedmiotu umowy i uznaniu przez Zamawiającego że przedmiot 
umowy został należycie wykonany,  
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§ 10 

1. Zapłata nastąpi w terminie 30 dni licząc od dnia doręczenia Zamawiającemu faktury wraz z protokołem odbioru 
robót.  

2. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

§ 11 

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z SIWZ, obowiązującymi normami, oraz przepisami BHP. 

§ 12 

1. Po wykonaniu robót objętych umową, Wykonawca przygotuje przedmiot umowy do odbioru końcowego i zawiadomi 
o tym pisemnie Zamawiającego. 

2. Odbiór końcowy nastąpi w ciągu 7 dni od daty powiadomienia przez Wykonawcę. 

3. Zamawiający zakończy czynności odbioru najpóźniej w ciągu 7 dni, licząc od daty rozpoczęcia odbioru, o ile nie 
nastąpi przerwanie czynności odbiorowych. 

  

§ 13 

 

W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy naliczone będą kary umowne: 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

1) za zwłokę w wykonaniu zamówienia w wysokości 0,1 % wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 1 umowy, za 
każdy dzień zwłoki; 

2) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn nie zawinionych przez Zamawiającego  
oraz odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w przypadkach określonych w § 14  ust. 2 pkt 2,3 i 4  
umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 1 umowy. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:                                                  

1) za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru końcowego w wysokości 0,1 % wynagrodzenia określonego  
w § 8 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki licząc od następnego dnia po terminie, w którym odbiór miał być 
zakończony. 

3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu 
Cywilnego, jeżeli poniesione koszty przewyższą naliczone kary umowne.                                                                                                 

§ 14 

1. Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze stron, 
Wykonawca powinien natychmiast wstrzymać nie zakończone roboty. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, gdy: 

1) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego 
nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; 

2) zostanie zajęty cały majątek Wykonawcy; 

3) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo pisemnego 
wezwania Zamawiającego; 

4) Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwał realizację robót i przerwa trwa dłużej niż jeden tydzień. 

3. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, gdy Zamawiający nie przystąpił do odbioru końcowego, 
odmawia dokonania odbioru robót lub bezpodstawnie odmawia podpisania protokołu odbioru. 

4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno 
zawierać uzasadnienie. 

5. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki 
szczegółowe: 

1)    w terminie siedmiu dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi 
szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia; 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej strony, która była 
powodem odstąpienia od umowy; 

6. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, Zamawiający zobowiązany jest do 
dokonania odbioru robót wykonanych do dnia odstąpienia od umowy, zapłaty wynagrodzenia za wykonane roboty. 

§ 15 
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W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 roku, Nr 223, poz. 1655 ze zmianami). 

§ 16 

Wszelkie zmiany treści umowy mogą nastąpić jedynie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  

§ 17 

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 2 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 dla 
Wykonawcy.                                                                

§ 18 

Integralną część niniejszej umowy stanowią : 

1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. 

2. Oferta wykonawcy 
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