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UZ-441-12/2012 
                                 

Świętokrzyski  Park Narodowy 
      z siedzib ą w Bodzentynie 

26-010 Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4. 
Tel.  (41)-311-51-06 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW 

ZAMÓWIENIA 
Do przetargu niegraniczonego 

o warto ści szacunkowej powy żej 14 000 euro a  poni żej  130.000 euro na: 

na wykonanie robót i urz ądzeń parkowego systemu informacji w 
Świętokrzyskim Parku Narodowym cz. II.  

 
Informacja o przetargu  została zamieszczona na stronach portalu internetowego: 

Urząd Zamówień Publicznych 
http://www.portal.uzp.gov.pl  

oraz Biuletynie Informacji Publicznej Świętokrzyskiego Parku Narodowego 
http://www.swietokrzyskipn.org.pl/bip  

Formularz specyfikacji istotnych warunków zamówienia  jest dostępny na stronie 
internetowej http://www.swietokrzyskipn.org.pl/bip  

oraz w siedzibie zamawiającego. 
 

  Termin składania ofert: 7 maja  2012 roku, godz. 9 15
 

  Termin wniesienia wadium: przed upływem terminu składania ofert   
na rachunek Świętokrzyskiego Parku Narodowego w Banku Gospodarstwa 
Krajowego  O/Kielce nr 66 1130 1192 0027 6162 2820 0003 
 

    Termin otwarcia ofert: 7 maja 2012 roku, godz. 930 

      Wysoko ść wadium: 1 500 zł. 
      Kryteria – cena. 
      Ocena -   100 %  najni ższa cena. 

 

ZATWIERDZAJĄCY: 
Z-CA DYREKTORA 

Świętokrzyskiego Parku Narodowego 
 
 

Bodzentyn,19 kwietnia 2012 roku 
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1. Zamawiaj ący. 
Świętokrzyski Park Narodowym z siedzibą w  Bodzentynie, ul. Suchedniowska 4,  
26–010 Bodzentyn, województwo świętokrzyskie, tel./fax. 0-41 – 311 51 06.  
e-meil:dyrekcja@swietokrzyskipn.org.pl 
(NIP 6572905857)  Regon 260571899. 
 

2. Tryb udzielenia zamówienia. 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone w trybie 
przetargu nieograniczonego , zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku nr 
113, poz. 759 z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą PZP. 
Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia to w 
szczególności: 

 

1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - 
Dz. U z z 2010 roku nr 113, poz. 759 tekst jednolity z późniejszymi zmianami) 
zwana dalej ustawą PZP. 
 

2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. 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),   

 

3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie 
średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę 
przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. Nr  282 poz. 1650),   

Postępowanie jest prowadzone z udziałem komisji przetargowej powołanej przez 
Zamawiającego  odpowiednim zarządzeniem. 

 

3. Opis przedmiotu zamówienia. 
 

Kod CPV 45000000-7 Roboty budowlane,  
Kod CPV 45262210-6 Fundamentowanie 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przy szlakach pieszych na terenie 
ŚPN następujących robót i urządzeń parkowego systemu informacji: 
� Budowa 9 szt. pomostów (kładki bez poręczy) o łącznej długości 165 mb i 

1,5 m szerokości, wykonanych z drewna. Pomosty zbudowane będą z 
pali dębowych stanowiących podstawę oraz nawierzchni z drewna 
iglastego. Wg PSI rys. nr 7. 

� Budowa miejsc odpoczynku i obserwacji przyrody -2 szt. deszczochronu 
drewnianego, na ławach fundamentowych. Wymiary deszczochronu: 3,85 
m wysokości w szczycie dachu, szerokość 3 m, długość 5,62 m. Wg PSI 
rys. nr 14/1,14/2,14/3. 

� Wykonanie i montaż 2 szt. ogrodzenia wg PSI o łącznej dł.310 mb, 
wysokości 122cm.Konstrukcja metalowo drewniana. 

Poręcze drewniane wg PSI - słupki  z zamkniętych profili stalowych o 
przekroju kwadratowym 100x100 mm wysokości 122,5 cm, na 
fundamentach betonowych o przekroju 20 cm x 20 cm i głębokości 60 cm. 
Słupki ogrodzeniowe należy zamocować na fundamentach za pomocą 
dwóch śrub do dwustronnych kotw z blachy stalowej (10 x 70 mm i 
długości 250+250 mm). Przęsło z kantówki drewnianej wg PSI  
odpowiednio (70 x 70mm i  50 x 50mm). Całość ogrodzenia należy  
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pomalować w kolorze ciemny brąz (słupki po odrdzewieniu dwukrotnie 
olejną farbą antykorozyjną, części drewniane impregnatem barwiącym w 
tym samym odcieniu). Wg PSI rys. nr 8. 

� Wykonanie i montaż 48szt. ławek dębowych (miejsc odpoczynku i 
obserwacji przyrody) o wysokości 40cm, szerokości 37-40cm i długości 
275cm zamocowanych dwoma śrubami na fundamencie betonowym (150 
x 150 x 600mm) z kotwami z płaskownika stalowego (10 x 100x 500mm), 
całość pomalowana odpowiednio impregnatem barwiącym i farbą olejną 
na ciemny brąz. 

� Wykonanie i montaż 18szt. stołów dębowych (miejsc odpoczynku i 
obserwacji przyrody) o wysokości 75cm., szerokości 70cm. i długości 
290cm zamocowanych dwoma śrubami na fundamencie betonowym (150 
x 150 x 600mm) z kotwami z płaskownika stalowego (10 x 100 x 500mm), 
całość pomalowana odpowiednio impregnatem barwiącym i farbą olejną 
na ciemny brąz.  

� Wykonanie i montaż 5szt. map turystycznych o wymiarach: wysokość 
120cm., szerokość 160 cm. wraz z konstrukcją drewnianą wg PSI rys. 
nr.3 zamocowaną dwoma śrubami na fundamencie betonowym (150 x 
150 x 600mm) z kotwami z płaskownika stalowego (10 x 100 x 500mm), 
całość pomalowana odpowiednio impregnatem barwiącym i farbą olejną 
na ciemny brąz. 

 

2. Wymienione wyżej urządzenia należy wykonać zgodnie z projektem dr inż. 
arch. Mirosława Holewińskiego „Parkowy System Informacji zwany inaczej PSI 
oraz Elementy Małej Architektury dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego”, z 
którym można się zapoznać w siedzibie zamawiającego, oraz informacjami 
zawartymi w załączonym wzorze kosztorysu ofertowego, sporządzonym przez 
mgr inż. Marcina Matyska, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia.  

3. Roboty i urządzenia należy wykonać na terenie Świętokrzyskiego Parku 
Narodowego przy: 

� czerwonym szlaku pieszym Kakonin – Św. Katarzyna (Obwody Ochronne 
Jastrzębi Dół, Św. Katarzyna), 

� niebieskim szlaku pieszym Św. Katarzyna – Bodzentyn (Obwody Ochronne 
Św. Katarzyna, Podgórze), 

� czerwonym szlaku pieszym Św. Krzyż – Jastrzębi Dół (Obwody Ochronne Św. 
Krzyż, Jastrzębi Dół), 

� niebieskim szlaku pieszym Nowa Słupia – Św. Krzyż (Obwód Ochrony Św. 
Krzyż).  

� zielonym szlaku pieszym Bukowa Góra - Psary (Obwody Ochronne Klonów, 
Podgórze). 

� Zbiorniku w Wilkowie (Obwód Ochrony Klonów). 
 

4. Szczegółowa lokalizacja urządzeń zostanie ustalona przez pracownika ŚPN 
nadzorującego prace. 

 

4. Termin wykonania zamówienia. 
Przedmiot zamówienia należy wykonać do 27 sierpnia 2012 roku. 
 

5. Warunki udziału w post ępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 
spełniania tych warunków. 
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1. W postępowaniu może wziąć udział Wykonawca, który: 

a/. Posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych 
przedmiotem postępowania. 

b/. Posiada wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także 
dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.  
Na potwierdzenie należy złożyć: 
Wykaz robót budowlanych o podobnym charakterze wykonanych w okresie 
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalność jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich 
rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu 
potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki 
budowlanej i prawidłowo ukończone. Wykonawca potwierdzi spełnienie 
warunków udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że wykonał co najmniej 1 
robotę o wartości co najmniej 100 tysięcy zł brutto.  

c/. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia, 

d/. Nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na 
podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych . 

2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na 
podstawie przedłożonych dokumentów i oświadczeń w oparciu o stwierdzenie 
czy dokument spełnia lub nie spełnia warunków specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia.  

3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
każdy z warunków określonych w punktach 1 a/ do 1 c/ winien spełniać co 
najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie. 
Warunek określony w punkcie 1 d / powinien spełniać każdy z wykonawców 
samodzielnie. 

4. Wykonawca powołujący się na potencjał innych podmiotów, które będą brały 
udział w realizacji części zamówienia, jest zobowiązany udowodnić 
zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji 
zamówienia, w szczególności przedstawi pisemne zobowiązanie innych 
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres 
korzystania z nich przy wykonywaniu  zamówienia.   

 

6. Wykaz oświadcze ń i dokumentów, jakie maj ą dostarczy ć wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w post ępowaniu  

 

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w post ępowaniu, o 
których mowa w art. 22 ust 1 ustawy PZP oraz w celu  wykazania spełnienia 
warunku udziału w post ępowaniu dotycz ącego braku podstaw do 
wykluczenia z post ępowania w okoliczno ściach, o których mowa w art. 24 
ust.1 ustawy PZP każdy Wykonawca jest obowiązany załączyć do oferty 
sporządzonej według wzoru załączonego do niniejszej specyfikacji następujące 
dokumenty:  
1. Oświadczenie na druku wg wzoru załączonego (oznaczy ć jako zał ącznik nr 

2 do oferty)  do niniejszej specyfikacji o tym, że spełnia warunki podane w art. 
22 ust.1 ustawy PZP. – załącznik nr 3 do SIWZ 

2. Wykaz wykonanych lub wykonywanych usług w zakresie niezbędnym do 
wykazania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat, a 
jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem 
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przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu 
potwierdzającego, że usługi te są wykonane lub są wykonywane należycie 
(oznaczy ć jako  załącznik nr 4 do oferty ).  

3. Oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1  ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (oznaczy ć jako 
załącznik nr 3 do oferty). 

4.  Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają 
wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu 
o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP,  wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania ofert  (oznaczy ć jako zał ącznik nr 5 do 
oferty) . Przy czym osoby fizyczne w celu spełnienia tego warunku 
zobowiązane są wyłącznie do złożenia oświadczenia, o którym mowa w pkt.3.  

5. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, 
że  nie zalega z opłacaniem podatków  lub zaświadczenia, że uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 
płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu 
podatkowego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu złożenia oferty (oznaczy ć jako zał ącznik nr 6 do oferty) . 

6.  Zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub 
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że 
wykonawca  nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub 
społeczne, lub potwierdzenia ,  że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymania w 
całości wykonania decyzji właściwego organu , wystawione nie wcześniej niż 3 
miesiące przed upływem terminu złożenia oferty (oznaczy ć jako zał ącznik nr 
7 do oferty) . 

Dokumenty, o których mowa w punktach 4,5,6 mogą być przedłożone w formie 
oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez 
wykonawcę.  
      W przypadku wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, których mowa w 
punktach 4, 5 i 6 wykonawca składa dokumenty wystawione w kraju, w którym ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego 
likwidacji ani nie ogłoszono upadłości oraz , że nie zalega z uiszczaniem podatków, 
opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał prawem 
przewidziane zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Dokumenty te powinny 
być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składnia ofert.  
 Jeżeli w kraju zamieszkania lub siedziby wykonawcy, nie wydaje się 
dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym 
oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, 
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 
odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania – wystawione z datą wymaganą dla tych 
dokumentów.  
 W przypadku oferty składanej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielnie zamówienia, dokumenty potwierdzające, że wykonawca nie podlega 
wykluczeniu składa każdy z wykonawców.     
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7. Informacja o sposobie porozumiewania si ę zamawiaj ącego z wykonawcami 
oraz przekazywania o świadcze ń i dokumentów, a tak że wskazanie osób 
uprawnionych do porozumiewania si ę z wykonawcami.  
 

1.  Korespondencja prowadzona jest w języku polskim. 
2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i 

Wykonawcy przekazują sobie wzajemnie  faksem lub  drogą mailową  z 
zastrzeżeniem punktu 3  . 

3. Forma pisemna zastrzeżona jest dla  złożenia oferty wraz z załącznikami , w 
tym oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu oraz pełnomocnictwa . 

4. Jeżeli Wykonawca i Zamawiający przesyłają  oświadczenia , wnioski 
zawiadomienia oraz informacje drogą mailową lub faksem , każda ze stron    , 
na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

5. Domniemywa się , że pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu  
podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający mu 
zapoznanie się z treścią pisma , chyba , że Wykonawca wezwany do 
potwierdzenia  przez Zamawiającego w trybie wskazanym w punkcie 4 
oświadczy, że pisma tego nie otrzymał.  

6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści 
specyfikacji  istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest zobowiązany 
udzielić   wyjaśnień w terminach i na warunkach określonych w art. 38 ustawy 
PZP. 

7. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed 
upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść SIWZ. Dokonana w 
ten sposób modyfikacja zostanie przekazana niezwłocznie wszystkim 
wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieszczona na stronie 
internetowej i będzie dla nich wiążąca. 

8. Osobą upoważnioną do udzielania wszelkich informacji na temat przedmiotu 
zamówienia są mgr inż. Agata Czeplina - Miernik, tel./fax. 0-41 – 311 51 06 
wew 51, pokój nr 104. mgr inż. Marcin Matysek, tel./fax. 0-41 – 311 51 06, 
pokój nr 102. 
 

Wymagania dotycz ące wadium 
 

1. Wykonawca winien wnieść wadium przetargowe w wysokości 1 500 zł. przed 
upływem terminu składania ofert. 

2. Wadium może być wnoszone  w  następujących formach :  
- pieniądzu 
- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest 
zawsze poręczeniem pieniężnym  

- gwarancjach bankowych 
- gwarancjach ubezpieczeniowych  
- poręczeniach udzielanych przez podmioty wskazane w art. 6b ust.5 

pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu polskiej 
Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( DZ. U. 2007 ,nr 24, poz. 275 
z późń. zmianami) 

3. Wadium uiszczane w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek 
Świętokrzyskiego Parku Narodowego z siedzibą w Bodzentynie w Banku 
gospodarstwa Krajowego O/Kielce nr 66 1130 1192 0027 6162 2820 0003. 
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4. W przypadku wadium wnoszonego przelewem na rachunek bankowy , 
wniesienie wadium oznacza uznanie kwoty wadium przez rachunek 
zamawiającego.  

5. Wadium  podlega zwrotowi w przypadkach i na zasadach wskazanych w art.  
46 ustawy PZP  tj. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom 
niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu 
postępowania , z wyjątkiem Wykonawcy , którego oferta została wybrana jako 
najkorzystniejsza . Wykonawcy , którego oferta została wybrana jako 
najkorzystniejsza , Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu 
umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy. Zamawiający zwraca także wadium  
niezwłocznie na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem 
terminu składania ofert. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium 
przez Wykonawcę , któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust 1, 
jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako 
najkorzystniejsza . Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu , zamawiający zwraca 
je wraz  odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego , na którym 
było ono przechowywane , pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku 
bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy 
wskazany przez Wykonawcę.      

5. Zamawiający zatrzymuje wadium w przypadkach i na zasadach wskazanych w 
art. 46 ust.4 a i 5 ustawy  PZP. 

6. Wadium Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana może być na jego 
wniosek zaliczone na poczet  zabezpieczenia należytego wykonania umowy   
zgodnie z postanowieniami umowy.  

 

9. Termin zwi ązania ofert ą 
 

a) Wykonawca pozostaje związany ofertą przez 30 dni od dnia terminu 
składania ofert. 

b) W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem 
terminu związania ofertą Zamawiający może zwrócić się do Wykonawców 
o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie 
dłuższy jednak niż 60 dni. 

 

10. Opis sposobu przygotowania i zło żenia oferty 
 

1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim w formie pisemnej. 
2. Oferta powinna być sporządzona na załączonym formularzu (załącznik nr 1 do 

SIWZ) w jednym egzemplarzu. 
3. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. 
4. Oferta musi obejmować całość zamówienia. Nie dopuszcza się składania ofert 

częściowych, wariantowych i uzupełniających. 
5. Oferta a także wszelkie składane oświadczenia muszą być podpisane przez 

osobę lub organ upoważniony do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z 
reprezentacją wynikająca z właściwego rejestru.   

6. W przypadku podpisania oferty, oświadczeń i dokumentów przez osoby inne 
niż wskazane w odpowiednim rejestrze, do oferty należy dołączyć oryginalne 
pełnomocnictwo dla tych osób podpisane przez osobę lub organ upoważniony 
do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z reprezentacją wynikająca z 
właściwego rejestru. 
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7. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, 
której wykonanie powierzy podwykonawcom.  

8. Podpisy na ofercie, oświadczeniach i dokumentach powinny być czytelne albo 
opatrzone imienną pieczątką. 

9. Wszelkie poprawki (zmiany) dokonywane w treści oferty powinny być 
parafowane przez osoby wskazane w pkt. 5 albo 6 z datą. Brak parafy i daty 
powoduje uznanie poprawki za nieistniejącą. 

10. Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji  powinny być umieszczone w kopercie z 
napisem „Tajemnica przedsiębiorstwa”. 

11. 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. Oferta 
musi być kompletna. 

12. Sposób złożenia oferty. 
a) Wykonawca powinien umieścić ofertę w zamkniętej kopercie, która będzie 

zaadresowana do Zamawiającego na adres: ul. Suchedniowska 4, 26-010 
Bodzentyn. 

b) Koperta powinna posiadać następujące oznaczenia: „Nie otwiera ć przed 
7 maja 2012 roku, godz. 9.30 ”  i „Wykonanie robót i urz ądzeń 
parkowego systemu informacji w Świętokrzyskim Parku Narodowym 
cz.II” . 

c) Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie 
ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o 
wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed upływem terminu 
składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu 
oferty musi być złożone jak powyżej. Koperta powinna zostać dodatkowo 
oznaczona „Zmiana” lub „Wycofanie”. Wykonawca nie może wycofać 
oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie 
terminu składania ofert. 

13. Oferta powinna zawierać prawidłowo wypełniony i podpisany przez 
Wykonawcę lub jego upoważnionego przedstawiciela formularz ofertowy 
stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji oraz następujące 
załączniki ( podpisane przez Wykonawcę lub jego przedstawiciela na każdej 
stronie zawierającej treść ) 

 

1. Kosztorys ofertowy załącznik nr 2 do SIWZ (oznaczy ć jako zał ącznik 
nr 1 do oferty) 

2. Oświadczenie na druku wg wzoru załączonego – załącznik nr 3 do 
SIWZ (oznaczy ć jako zał ącznik nr 2 do oferty)  do niniejszej 
specyfikacji o tym, że  Wykonawca spełnia warunki podane w art. 22 
ust.1 ustawy PZP. 

3. Oświadczenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie 
art. 24 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych- załącznik nr 4 do SIWZ, (oznaczy ć jako zał ącznik nr 3 
do oferty).  

4. Wykaz wykonanych lub wykonywanych usług w zakresie niezbędnym 
do wykazania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 
trzech lat, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 
okresie, z podaniem przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz 
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załączeniem dokumentu potwierdzającego, że usługi te są wykonane 
lub są wykonywane należycie – załącznik nr 5 do SIWZ (oznaczy ć 
jako  załącznik nr 4 do oferty ). 

5. Aktualny odpis z właściwego rejestru jeżeli odrębne przepisy wymagają 
wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w 
oparciu o art. 24 ust. 1 pkt.2 ustawy PZP,  wystawiony nie wcześniej niż 
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (oznaczy ć jako 
załącznik nr 5 do oferty) . (Przy czym osoby fizyczne w celu spełnienia 
tego warunku zobowiązane są wyłącznie do złożenia oświadczenia, o 
którym mowa w pkt.3).) 

6. Zaświadczenie właściwego  naczelnika urzędu skarbowego 
potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków  
lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie 
w całości wykonania decyzji właściwego organu podatkowego, 
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 
złożenia oferty (oznaczy ć jako zał ącznik nr 6 do oferty) . 

7.  Zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 
potwierdzającego, że wykonawca  nie zalega z opłacaniem składek na 
ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub potwierdzenia ,  że uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 
zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji 
właściwego organu , wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu złożenia oferty (oznaczy ć jako zał ącznik nr 7 do 
oferty) . 

8. Wzór umowy – załącznik nr 6 do SIWZ (oznaczy ć jako zał ącznik nr 8 
do oferty)  podpisany przez wykonawcę i parafowany na każdej stronie 
podpisem i pieczęcią oferenta.  

9. Kopię przelewu wadium lub inny dokument potwierdzający wniesienie 
wadium (oznaczy ć jako zał ącznik nr 9 do oferty) . 

10. Ewentualne pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców 
wspólnie ubiegających się o zamówienie (oznaczy ć jako zał ącznik nr 
10 do oferty) . 

11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.  
 

a) Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w siedzibie 
Zamawiającego, Sekretariat, pokój nr 11 – w terminie do dnia 7 maja 2012 
roku do godz. 9.15. 

b) Oferty otrzymane przez Zamawiającego po podanym terminie zostaną 
zwrócone Wykonawcom bez otwierania. 

c) Otwarcia ofert dokona Komisja Przetargowa w siedzibie Zamawiającego w 
pokoju nr 5 w dniu 7 maja 2012 roku, o godz.9.30. 

 

12. Opis sposobu obliczenia ceny. 
 

a) Oferta powinna zawierać cenę w złotych wraz z podatkiem VAT oraz 
obejmować inne podatki oraz daniny publiczne. 

b) Cena oferty uwzględniająca wszystkie zobowiązania, musi być podana w 
PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli 
występuje. 
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c) Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki 
związane z wykonaniem zamówienia. 

d) Cena może być tylko jedna. 
e) Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania). 

 

13. Opis kryteriów, którymi zamawiaj ący będzie si ę kierował przy wyborze 
ofert, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i s posobu oceny ofert. 

 

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. 

 

14. Informacje o formalno ściach, jakie powinny zosta ć dopełnione po wyborze 
oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia p ublicznego.  

 

Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa, 
której wzór stanowi załącznik nr 6 do niniejszej specyfikacji. 
Termin zawarcia umowy zostanie wskazany przez Zamawiającego. 
 

15. Wymagania dotycz ące zabezpieczenia nale żytego wykonania umowy. 
 

1.Przed podpisaniem umowy WYKONAWCA zobowiązuje sie do wniesienia 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy na następujących zasadach: 
1) ZAMAWIAJACY będzie żądać od WYKONAWCY, którego oferta została wybrana 
jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w 
wysokości 3% ceny całkowitej podanej w ofercie (brutto). 
2) Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru WYKONAWCY w jednej lub 
w kilku następujących formach: 

a. pieniądzu, 
b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 
oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze 
zobowiązaniem pieniężnym, 
c. gwarancjach bankowych, 
d. gwarancjach ubezpieczeniowych, 
e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 
pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji 
Rozwoju Przedsiębiorczości. 

3) W trakcie realizacji umowy WYKONAWCA może dokonać zmiany formy 
zabezpieczenia na jedna lub kilka ww. form zabezpieczenia, o których mowa w 
art.148 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
4) Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu WYKONAWCA wpłaca przelewem na 
rachunek bankowy wskazany przez ZAMAWIAJACEGO. 
2. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, ZAMAWIAJACY przechowuje je na 
oprocentowanym rachunku bankowym. 
3. ZAMAWIAJACY zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami 
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 
pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew 
pieniędzy na rachunek bankowy WYKONAWCY. 
4. ZAMAWIAJACY zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania 
zamówienia i uznania przez ZAMAWIAJACEGO za należycie wykonane. 
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16. Istotne postanowienia umowy 
 

1. Do wykładni postanowień umowy będą stosowane zapisy Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia.  

2. Wzór umowy stanowi załącznik nr 6 do niniejszej specyfikacji. 
3. Treść umowy nie podlega żadnym negocjacjom po wyborze oferty 

najkorzystniejszej. 
4. Wykonawca jest zobowiązany do parafowania każdej strony umowy.  
 

17. Pouczenie o środkach odwoławczych 
 

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. 

 

18. Zamawiaj ący nie przewiduje zamówie ń uzupełniaj ących, o których mowa w 
art. 67 ust.1 punkt 6 ustawy Prawo zamówie ń publicznych.  

19. Zamawiaj ący nie przewiduje zwrotu kosztu udziału w post ępowaniu. 
20. Zamawiaj ący nie zamierza zawiera ć umowy ramowej. 
21. Zamawiaj ący nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z 
zastosowaniem aukcji elektronicznej. 
 

Bodzentyn, 19 kwietnia  2012 roku 
 

 
W załączeniu: 
1. Wzór formularza oferty 
2. Wzór kosztorysu ofertowego 
3. Wzór oświadczenia z art. 22 PZP 
4. Wzór oświadczenia z art. 24 PZP 
5. Wzór wykazu robót 
6. Wzór umowy  
 
 
 …………………..                                        …………………………………………
      

(miejscowość i data)                           (podpis kierownika zamawiającego) 
 
 
 
 
 
 
RP ……………………………… 


