
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

bip.swietokrzyskipn.org.pl/

Bodzentyn: Wykonanie robót i urz ądzeń parkowego systemu informacji w

Świętokrzyskim Parku Narodowym cz. II.

Numer ogłoszenia: 155130 - 2012; data zamieszczenia : 15.05.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:  Świętokrzyski Park Narodowy , ul. Suchedniowska 4, 26-010 Bodzentyn, woj.

świętokrzyskie, tel. 41 3115106 w. 62, faks 41 3115106.

Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  http://bip.swietokrzyskipn.org.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Inny: Park Narodowy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Wykonanie robót i urządzeń parkowego systemu

informacji w Świętokrzyskim Parku Narodowym cz. II..

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  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 pomalować w kolorze ciemny brąz (słupki po
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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..

II.1.4) Czy przewiduje si ę udzielenie zamówie ń uzupełniaj ących:  nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 45.00.00.00-7, 45.26.22.10-6.

II.1.6) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty cz ęściowej:  nie.

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty wariantowej:  nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 27.08.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, FINANSOWYM I

TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat 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 -

2 z 6



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. 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.

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje si ę udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia : nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIA NIA

TYCH WARUNKÓW

III.3.2) Wiedza i do świadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

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.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli wykonawca udokumentuje posiadanie ubezpieczenia od
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odpowiedzialności cywilnej w ramach prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ,

przy czym kwota (suma ) ubezpieczenia dla jednego i wszystkich wypadków ubezpieczeniowych (zdarzeń

związanych z przedmiotem zamówienia) nie może być niższa niż 300 000 zł. (trzysta tysięcy złotych)

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ WYKONAWCY

W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA

WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wyko nawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1

ustawy, oprócz o świadczenia o spełnieniu warunków udziału w post ępowaniu, nale ży przedło żyć:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw

lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie

ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu, a jeżeli  okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich

wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te

dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

opłaconą  polisę,  a  w  przypadku  jej  braku  inny  dokument  potwierdzający,  że  wykonawca  jest

ubezpieczony  od  odpowiedzialności  cywilnej  w  zakresie  prowadzonej  działalności  związanej  z

przedmiotem zamówienia

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale ży

przedło żyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

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,  wystawiony nie

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

oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie

zalega  z  opłacaniem  podatków  lub  zaświadczenie,  że  uzyskał  przewidziane  prawem  zwolnienie,

odroczenie lub rozłożenie na raty  zaległych  płatności  lub wstrzymanie w całości  wykonania decyzji

właściwego  organu  -  wystawione  nie  wcześniej  niż  3  miesiące  przed  upływem  terminu  składania

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego

Ubezpieczenia  Społecznego  potwierdzające,  że  wykonawca  nie  zalega  z  opłacaniem  składek  na

ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
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odroczenie lub rozłożenie na raty  zaległych  płatności  lub wstrzymanie w całości  wykonania decyzji

właściwego  organu  -  wystawione  nie  wcześniej  niż  3  miesiące  przed  upływem  terminu  składania

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzib ę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypos politej Polskiej,

przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma  siedzib ę lub miejsce zamieszkania potwierdzaj ący,

że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed

upływem  terminu  składania  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu  o  udzielenie

zamówienia albo składania ofert

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że

uzyskał  przewidziane prawem zwolnienie,  odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności  lub

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące

przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie

zamówienia albo składania ofert

nie  orzeczono wobec  niego zakazu ubiegania  się  o  zamówienie  -  wystawiony nie  wcześniej  niż  6

miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o

udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza si ę możliwo ść ubiegania si ę o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u któ rych

ponad 50 % pracowników stanowi ą osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:  przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona b ędzie aukcja elektroniczna:  nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje si ę istotne zmiany postanowie ń zawartej umowy w stosunku do tre ści oferty, na podstawie

której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost ępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
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http://bip.swietokrzyskipn.org.pl/

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo żna uzyska ć pod adresem:  Świętokrzyski Park Narodowym z

siedzibą w Bodzentynie, ul. Suchedniowska 4, 26-010 Bodzentyn.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  30.05.2012 godzina

09:15, miejsce: Świętokrzyski Park Narodowym z siedzibą w Bodzentynie, ul. Suchedniowska 4, 26-010 Bodzentyn

pok. nr 11, sekretariat.

IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa żnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków pochodz ących z bud żetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj ących zwrotowi środków

z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Woln ym Handlu (EFTA),

które miały by ć przeznaczone na sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie
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