
  

Zn. spr. OP-641-27/12/ ls
 

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

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

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW 

ZAMÓWIENIA
Wykonanie prac z zakresu pozyskania drewna w ekosystemach 

leśnych Świętokrzyskiego Parku Narodowego.
 

w okresie od dnia podpisania umowy  do dnia  31.12. 2013 r.
 

Termin składania ofert:     03 stycznia  2013 roku, godz. 1300

      Termin wniesienia wadium: przed upływem terminu składania ofert          

       Termin otwarcia ofert :    03 stycznia  2013 roku, godz. 1315

      Wysokość wadium:    1 000,00 zł (jeden tysiąc zł)

kod CPV nr 77200000-2 Usługi leśne
kod CPV nr 77210000-5 Usługi pozyskania drewna

 

      Kryteria – cena 100 %.
  
Wartość zamówienia: 
Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, o którym mowa
w art. 10 ust. 1 oraz art. 39 i następnych ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) zwanej dalej „ustawą” o wartości poniżej 
kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy ( poniżej wartości 130 000 
euro). W sprawach nieuregulowanych ustawą, stosuje się przepisy ustawy – Kodeks cywilny.

 

Bodzentyn, 21 grudnia 2012 roku
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Bodzentyn, dnia: 2012-12-21
 
 

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

................................................
(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. 10 pkt.1 oraz art. 39 i następne 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm). 
 
3. Opis przedmiotu zamówienia.

 

3.1 Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie w okresie od dnia podpisania umowy  do 31.12 2013. następujących  

  prac z zakresu pozyskania drewna w ekosystemach leśnych Świętokrzyskiego Parku Narodowego. 

Lp. Zadanie /Obwód 
Ochrony

Odział lub Obwód Ochronny Ilość

1 Pozyskanie drewna 
w o.o. Chełmowa 
Góra w zabiegach 
pielęgnacyjnych

5a, 5c, 5d  na łącznej 
powierzchni  20,54 ha.
 
 

 1032,00 m3
 
 

2 Pozyskanie drewna 
w o.o. Dabrowa 
w zabiegach 
pielęgnacyjnych

46a, 46b, 47a, 47b, 47c, 48b, 
48c, na łącznej powierzchni   
46,46 ha.

1108,00m3
 

3 Pozyskanie drewna 
w o.o. Klonów, 
Dąbrowa, Podgórze, 
Święty Krzyż, 
Święta Katarzyna, 
Jastrzębi Dół, 
Dębno, Góra 
Chełmowa  w 
użytkach
przygodnych

pcl 20,00 m3

 

 
Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg.  Kodów CPV  :
77200000-2 Usługi leśne
77210000-5  Usługi pozyskania drewna
 

 
3.2 Zamawiający nie dopuszcza możliwości wykonywania pozyskania drewna przy użyciu maszyn 

wielooperacyjnych.
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3.3 Wykonawca zobowiązany jest używać oleju biodegradowalnego o parametrze biodegradacji nie gorszym niż 
89 %.

a. wymagany test biodegradowalności winien być przeprowadzony zgodnie z normą CEC-L- 33-A-94, 
opracowaną przez Europejski Komitet Koordynacyjny do Spraw Badań Smarów i Paliw Silnikowych (CEC-L),

b. Zamawiający – w przypadku wątpliwości co do stosowanego oleju przez Wykonawcę - zastrzega sobie prawo 
pobrania próbek stosowanego oleju biodegradowalnego i przekazanie ich do badań laboratoryjnych celem:
• przeprowadzenia badań biodegradacji,
• sprawdzenia parametrów zawartych w karcie charakterystyki preparatu niebezpiecznego.

c. koszty badań laboratoryjnych pokryją:
• Zamawiający – jeżeli olej posiada parametry przedstawione w dokumentach,
• Wykonawca – jeżeli badany olej posiada parametry niezgodne z przedstawionymi dokumentami.

 
3.4 Wykonawca zobowiązany jest :

a. do stosowania odpowiedniego wyposażenia osobistego pracowników (odzież robocza, środki ochrony 
osobistej) zgodnie z zasadami BHP oraz obowiązującymi normami branżowymi (Kodeks pracy – Dz. U. 
z 1974 r. Nr 24, poz. 141 ze zm., Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zm., Rozporządzenie 
Ministra Środowiska w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu 
gospodarki leśnej – Dz. U. z 2006 r. Nr 161, poz. 1141),

b. do posiadania odpowiednio wyposażonych środków pomocy doraźnej, środków ochrony p.poż. (apteczki, 
gaśnice) oraz poinstruowania swoich pracowników o podstawowych zasadach użycia i udzielenia pomocy 
doraźnej,

c. pracownicy Wykonawcy mają obowiązek przebywania w kamizelkach odblaskowych koloru pomarańczowego 
na powierzchniach, na których prowadzone są prace związane z pozyskaniem drewna.

3.5 Z chwilą przystąpienia do wykonania  zlecenia odpowiedzialność za całość spraw związanych z bhp, aż do chwili 
zakończenia prac, przejmuje Wykonawca.

3.6 Na powierzchni, na której Wykonawca będzie prowadził prace, gwarantuje się swobodny pobyt pracowników 
Zamawiającego z przeniesieniem na nich w tym momencie odpowiedzialności za bhp względem ich osoby. 

4. Zamawiający :

-nie dopuszcza składania ofert częściowych 
- nie przewiduje zawarcia umowy ramowej 
 -nie dopuszcza składania ofert wariantowych 
- nie przewiduje aukcji elektronicznej 
- nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu 
 

5. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających polegających na powtórzeniu 
prac będących przedmiotem zamówienia stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia 
podstawowego w okresie 3 lat od udzielenia zmówienia podstawowego- art. 67 ust. 1 pkt. 6 PZP

6. Termin wykonania przedmiotu zamówienia- od dnia podpisania umowy do dnia  31 grudnia 2013 r., przy 
czym terminy wykonania poszczególnych prac będą szczegółowo ustalane w zleceniach Zamawiającego  

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

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

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

spełnieniu warunków podmiotowych oraz spełniają warunki, dotyczące: 
 

1.3 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia;
8.3.1 W zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym, Zamawiający wymaga, aby

Wykonawca dysponował:
a. pilarek spalinowych – min. 4 szt.
b. ciągniki do zrywki drewna (wraz z osprzętem do zrywki co najmniej półpodwieszonej) – min. 1 szt.

 
8.3.2 W zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Zamawiający wymaga,

aby Wykonawca dysponował wykwalifikowaną kadrą posiadającą niezbędne uprawnienia:
 
a. do pracy pilarkami spalinowymi – uprawnienia dla pilarzy, minimum:  4 osoby

 
Do pracy z użyciem pilarki dopuścić można wyłącznie pracowników, którzy ukończyli z wynikiem
pozytywnym szkolenie, obejmujące zagadnienia z zakresu: użytkowania i obsługi pilarek; techniki
ścinki i obalania drzew; techniki okrzesywania i przerzynki drewna; bezpieczeństwa i higieny pracy
przy eksploatacji pilarki (rozdział 3 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dn. 24 sierpnia 2006 r. w
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z gospodarki leśnej, Dz. U.
z 2006 r. Nr 161 poz. 1141 ze zm.).
 

1.4 sytuacji ekonomicznej i finansowej.
8.4.1 W zakresie sytuacji ekonomicznej, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca podlegał

ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej działalności związanej z
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przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 100.000,00 zł.

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.

8.5  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 i art. 24 ust.2 pkt.1 ustawy, należy złożyć następujące 
dokumenty:
 
8.5.1  oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia na załączonym druku;

 
8.6  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:

 
8.6.1 zgodnie z art. 23 ust.2 ustawy wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia lub pełnomocnictwo do reprezentowania w 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. 

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

8.6.4 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie 
art. 24 ust. 1 i art. 24 ust.2 pkt.1  ustawy wymagane jest załączenie do oferty dokumentów dla każdego 
z wykonawców, 

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

 
9 Warunki wykluczające z udziału w postępowaniu.

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

10 Dodatkowe wymagania od Wykonawców.

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

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

10.2 Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za realizację przedmiotu zamówienia przez podwykonawcę.

10.3 Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ,przed podpisaniem umowy muszą przedłożyć 
Zamawiającemu umowę regulującą wzajemną współpracę.

11 Informacje dotyczące warunków składania ofert

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

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

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

11.4     Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

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

12.1 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.
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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  

Aktualny odpis z właściwego rejestru  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 

2.  Oświadczenie na formularzu stanowiącym załącznik  do SIWZ o nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 
24 ust. 1 i art. 24 ust.2 pkt.1

3.  Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu niniejszego zamówienia

4.  Wykaz podwykonawców i części zamówienia,  które Wykonawca zamierza im zlecić.

5.  Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, którymi dysponuje lub będzie dysponował 
wykonawca wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami.

6.  
Polisa ubezpieczeniowa a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający że Wykonawca jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej  z przedmiotem 
zamówienia na kwotę co najmniej 100 000 ( sto tysięcy ) zł. 

12.2 Kolejność złożonych dokumentów w ofercie powinna odpowiadać kolejności określonej  w pkt. 12.1. Nie 
spełnienie tego wymogu nie będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

12.3 Wszystkie kartki złożonej oferty powinny być kolejno ponumerowane i parafowane, 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.

12.4 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”.

12.5 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.

12.6 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.

12.7 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

12.8 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.

13 Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania 
oświadczeń i dokumentów.

13.1.  Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim
13.2 Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują sobie wzajemnie 

faksem lub drogą mailową z zastrzeżeniem punktu 13. 3  
13.3  Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami , w tym oświadczeń i dokumentów 

potwierdzających spełnianie warunków udziału. 
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13.4 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.

13.5. 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. 

13.6 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.

13.7 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

14 Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami. 
14.1 Osoby uprawnione do kontaktowania się z Wykonawcami:

Leszek Sepioło  tel. 041/311-51-06 w 16 - w sprawie przedmiotu zamówienia 

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

15 Termin związania z ofertą.
       30 dni .  Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 
16 Wymagania dotyczące wniesienia wadium.

 
16.1 Wadium w wysokości  1000,00  PLN ( jeden tysiąc zł ) należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
16.2 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. z 2007 r. Nr 42 poz. 275, z 
2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620).

      16.3  Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: Bank Gospodarstwa Krajowego  
Oddział w Kielcach, Nr rachunku 66 1130 1192 0027 6162 2820 0003,  z dopiskiem „Wadium- ekosystemy ŚPN. W 
przypadku wadium wnoszonego przelewem na rachunek bankowy, wniesienie wadium oznacza uznanie kwoty wadium 
przez rachunek zamawiającego, co oznacza, że za termin wniesienia wadium uważa się chwilę zaksięgowania środków 
pieniężnych na rachunku Zamawiającego.  
16.4 Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
16.5 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 .

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

16.7 Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie 
art. 46 ust. 3 jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 
Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.

16.8 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.

 
17 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

17.1 Zamawiający wymaga od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 3% 
ceny brutto podanej w ofercie.

17.2 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. z 2007 r. Nr 42 poz. 275, z 
2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620). 

17.3 Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: Bank Gospodarstwa 
Krajowego Oddział w Kielcach Nr rachunku 66 1130 1192 0027 6162 2820 0003 , z 
dopiskiem „Zabezpieczenie należytego wykonania umowy- ekosystemy ŚPN.

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

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

zamawiającego za należycie wykonane

18 Opis sposobu przygotowania ofert

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

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

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

1.4  Na kopercie oferty należy zamieścić następujące informacje:

Wykonanie prac z zakresu pozyskania drewna w ekosystemach leśnych Świętokrzyskiego Parku 
Narodowego.

„Nie otwierać przed 03.01.2013 r. godz. 13:15”.

1.5 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.

18 Miejsce i termin składania ofert.

18.1 Ofertę należy złożyć w  siedzibie Zamawiającego – Sekretariacie, pok. Nr 11,  w terminie do dnia 03.01.2013 r.  
do  godziny 13:00.

18.2 Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania.

19 Miejsce i termin otwarcia ofert

20.1 Oferty zostaną otwarte w siedzibie zamawiającego pokój nr 5, w dniu 03.01.2013 r. o godzinie 13:15.

20.2 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.

20.3 Oferta Wykonawcy zostanie odrzucona z postępowania  w przypadkach określonych w art. 89 ustawy Prawo 
Zamówień Publicznych.  

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

21 Sposób obliczenia ceny oferty

21.1 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. Cena jest ryczałtowa i nie podlega zmianie przez cały czas obowiązywania umowy, 
również w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku VAT. 

21.2Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, w zaokrągleniu do drugiego miejsca po    
przecinku.

21.3W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki Zamawiający  dokona oceny ofert na 
podstawie kryterium:

 

Nr kryt. Opis kryteriów oceny Znaczenie

1 cena brutto 100%

21.4 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

 

21.5   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. 

22 informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy 
w sprawie zamówienia publicznego

22.1.  Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom przedstawionym w ustawie – Prawo zamówień publicznych, SIWZ i została oceniona jako 
najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

22.2.   Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli 
oferty:

a) o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę i adres Wykonawcy, którego
ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru,

b) o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
c) o Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia,

podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
22.3.  Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje,

  o których mowa w pkt 2 na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym.
22.4  Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza ,  obowiązany jest do wniesienia   

zabezpieczenie należytego wykonania umowy  przed podpisaniem umowy. 
 

 

23 Istotne warunki umowy.

Określa wzór  umowy jako załącznik do SIWZ.

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy zgodnie z brzmieniem art. 144 ust.1 ustawy prawo zamówień 
publicznych, jeżeli, zależnie od panujących w okresie wykonywania zamówienia warunków atmosferycznych, strony 
za obopólną zgodą  zmienią  termin zakończenia wykonania  zamówienia podany w umowie prac  bez naliczania kar 
umownych.
 

24 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 ust. 1  
• Załącznik nr 3 - oświadczenie z art. 24 ust.1 i ust. 2 pkt.1
• Załącznik nr 4 - wzór umowy

• Załącznik nr 5 - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu niniejszego 
zamówienia

• Załącznik nr 6 - wykaz podwykonawców
• Załącznik nr 7 - wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, 

którymi
dysponuje lub będzie dysponował wykonawca wraz z informacją o podstawie 
dysponowania tymi zasobami

• Załącznik nr 8 - zobowiązania podmiotu do udostępnienia Wykonawcy niezbędnych do
wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń

• Załącznik nr 9 - zobowiązania podmiotu do udostępnienia Wykonawcy osób zdolnych do 
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wykonania zamówienia
 
 
 
 

Zatwierdził:
                              

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

      Miejscowość i data
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 pozyskania drewna w ekosystemach 
leśnych Świętokrzyskiego Parku Narodowego.

w okresie od dnia podpisania umowy  do  dnia 31.12 2013 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. 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 /Obwód 

Ochrony
Odział lub 

Obwód 
Ochronny

Ilość Stawka
netto

Cena
Netto (zł)

Stawka
Brutto

( z 
VAT)

Cena
Brutto 

(zł)
( z VAT)

1 Pozyskanie drewna 
w o.o. Chełmowa 
Góra w zabiegach 
pielęgnacyjnych

5a, 5c, 5d  
na łącznej 
powierzchni  
20,54 ha.
 
 

 
1032,00 
m3

 
 
 

 
 
………. 
zł/m3

 
 

…………

 
 
……… 
zł/m3

 
 
…………

2 Pozyskanie drewna 
w o.o. Dąbrowa 
w zabiegach 
pielęgnacyjnych

46a, 46b, 
47a, 47b, 
47c, 48b, 
48c, na 
łącznej 
powierzchni   
46,46 ha.

1108,00
m3

 
 
………. 
zł/m3

 
 

…………

 
 
……… 
zł/m3

 
 

…………

 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  dla zadania 

                                                                                    Wykonanie prac z zakresu pozyskania drewna w 
ekosystemach leśnych Świętokrzyskiego Parku Narodowego.

w okresie od dnia podpisania umowy  do dnia  31.12. 2013 r.                                                       strona 9



  

3 Pozyskanie drewna 
w o.o. Klonów, 
Dąbrowa, Podgórze, 
Święty Krzyż, 
Święta Katarzyna, 
Jastrzębi Dół, 
Dębno, Góra 
Chełmowa  w 
użytkach
przygodnych

pcl 20,00 
m3

 
 
………. 
zł/m3

 
 

…………

 
 
……… 
zł/m3

 
 

…………

  
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 od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2013r. 

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 parafowane a 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.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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……………………
 
 
 
                   
Załącznik  nr 3 – wzór oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia .
 
 

OŚWIADCZENIE
 
Oświadczam, że przystępując po przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia nie podlegam wykluczeniu 
z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 oraz art. 24 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych, (Dz. U. z 2010  r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami).
 
 
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności karnej z art. 297 kk.
 
 
 
 
 

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

 
 
 
……………………dnia……………………
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(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik  nr 4 (Wzór umowy)
 
 

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

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

Świętokrzyskim Parkiem Narodowym z siedzibą w Bodzentynie 
Bodzentyn, ul. Suchedniowskaj nr 4, (NIP 6572905857) 
zwanym  dalej Zamawiającym
reprezentowanym przez 
Dyrektora ŚPN – mgr inż.Wojciecha Świątkowskiego          - ………………………,

a

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

NIP: ..................................................... 
zwanym  dalej Wykonawcą.
 

reprezentowanym  przez :

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

§ 1
1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania  na terenie podległych Zamawiającemu obwodów 

ochronnych Święty Krzyż, Chełmowa Góra, Dąbrowa, Podgórze, Święta Katarzyna, Klonów Świętokrzyskiego Parku 
Narodowego wykonanie następujących prac w ekosystemach leśnych:

2.  
Lp. Zadanie /Obwód 

Ochrony
Odział lub Obwód Ochronny Ilość

1 Pozyskanie drewna 
w o.o. Chełmowa 
Góra w zabiegach 
pielęgnacyjnych

5a, 5c, 5d  na łącznej 
powierzchni  20,54 ha.
 
 

 1032,00 m3
 
 
 

2 Pozyskanie drewna 
w o.o. Dabrowa 
w zabiegach 
pielęgnacyjnych

46a, 46b, 47a, 47b, 47c, 48b, 
48c, na łącznej powierzchni   
46,46 ha.

1108,00m3
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3 Pozyskanie drewna 
w o.o. Klonów, 
Dąbrowa, Podgórze, 
Święty Krzyż, 
Święta Katarzyna, 
Jastrzębi Dół, 
Dębno, Góra 
Chełmowa  w 
użytkach
przygodnych

pcl 20,00 m3

 
3. Wykonawca zobowiązuje się do terminowego wykonania prac zgodnie z pisemnym miesięcznym zleceniem prac 

Zamawiającego.
4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy zgodnie z brzmieniem art. 144 ust.1 ustawy prawo zamówień 

publicznych, jeżeli, zależnie od panujących w okresie wykonywania zamówienia warunków atmosferycznych, strony 
za obopólną zgodą  zmienią termin zakończenia wykonania  zamówienia podany w umowie prac  bez naliczania kar 
umownych.

4. Wykonawca oświadcza, ze dokonał wizji lokalnej terenu w miejscach wykonywania zamówienia.
5. Porozumiewanie się stron w sprawach związanych z wykonywaniem umowy odbywać się będzie w drodze 

korespondencji pisemnej doręczanej adresatom za pokwitowaniem

 

§ 2

1. Strony ustalają następujące terminy realizacji:            

- rozpoczęcie prac nastąpi  od dnia podpisania umowy  

- zakończenie prac nastąpi 31.12.2013 r.     

2. Szczegóły dotyczące zakresu, rozmiaru , lokalizacji i sposobu oraz szczegółowych terminów wykonania prac przez 
Wykonawcę będą zawarte w zleceniach na wykonanie poszczególnych prac wystawionych przez odpowiednich 
leśniczych, które po podpisaniu przez strony umowy, będą stanowiły załączniki do wystawienia przez wykonawcę 
rachunków i faktur, wraz z protokołami odbioru robót.         

§ 3

 

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za prace, 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 oraz oznaczeń w 
drzewostanie.

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 na powierzchniach roboczych objętych niniejszą umową w trakcie 
wykonywania prac będących przedmiotem niniejszej umowy, nie będą wykonywane inne prace leśne.

5. Zamawiający nie zapewnia ciągłości zleceń w okresie obowiązywania umowy

§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  i materialną za szkody oraz następstwa 

nieszczęśliwych wypadków  pracowników  i osób trzecich powstałe w związku z  wykonywaniem  przez 
Wykonawcę prac objętych przedmiotem zamówienia.
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§ 6
 

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

2. Strony umowy, w rozliczeniach finansowych przyjmować będą stawki jednostkowe za wykonane prace wynikające 
z oferty Wykonawcy, z dnia  …………………….. 2013 r., stanowiącej integralną część niniejszej umowy.

3. Cena ryczałtowa wykonania przedmiotu umowy wynosi: ...............................- PLN, słownie: 
(..................................................................................................................................................) w tym 
podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami
 

Lp. Zadanie /Obwód 
Ochrony

Odział lub 
Obwód 

Ochronny

Ilość Stawka
netto

Cena
Netto (zł)

Stawka
Brutto

( z 
VAT)

Cena
Brutto 

(zł)
( z VAT)

1 Pozyskanie drewna 
w o.o. Chełmowa 
Góra w zabiegach 
pielęgnacyjnych

5a, 5c, 5d  
na łącznej 
powierzchni  
20,54 ha.
 
 

 
1032,00 
m3
 
 
 

 
 
………. 
zł/m3

 
 

…………

 
 
……… 
zł/m3

 
 
…………

2 Pozyskanie drewna 
w o.o. Dabrowa 
w zabiegach 
pielęgnacyjnych

46a, 46b, 
47a, 47b, 
47c, 48b, 
48c, na 
łącznej 
powierzchni   
46,46 ha.

1108,00
m3

 
 
………. 
zł/m3

 
 

…………

 
 
……… 
zł/m3

 
 

…………

3 Pozyskanie drewna 
w o.o. Klonów, 
Dąbrowa, Podgórze, 
Święty Krzyż, 
Święta Katarzyna, 
Jastrzębi Dół, 
Dębno, Góra 
Chełmowa  w 
użytkach
przygodnych

pcl 20,00 
m3

 
 
………. 
zł/m3

 
 

…………

 
 
……… 
zł/m3

 
 

…………

  
Razem kwota

   
  X

 
…………

 
      X

 
…………

 
4. Podana cena jest ryczałtowa i nie podlega zmianie przez cały czas obowiązywania umowy, również w przypadku 

zmiany ustawowej stawki podatku VAT. 
 

§ 7

1. Strony ustalają, że rozliczenie za wykonane prace nastąpi na podstawie faktury za wykonaną pracę.
2. Zamawiający dopuszcza częściowe fakturowanie robót.
3. Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu faktury za wykonane w danym miesiącu prace  nie 

później, niż do 5-go dnia  miesiąca następnego
4. Fakturami częściowymi rozliczane będą zakończone i odebrane przez Zamawiającego części robót, zgodnie z 

poszczególnymi zleceniami.
5. Po wykonaniu części robót, wynikających ze zlecenia, które mają zostać rozliczone fakturą częściową, 

Wykonawca przygotowuje przedmiot robót do odbioru i zawiadamia o tym Zamawiającego.
6. Odbiór częściowy nastąpi w ciągu 5 dni od daty powiadomienia przez Wykonawcę.

7. 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 podanym na fakturze w terminie 14 
dni od dnia otrzymania faktury.

8. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
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§ 8
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 obowiązany jest do wniesienia   zabezpieczenie należytego wykonania umowy  przed podpisaniem 
umowy. 

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

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

§ 10

Obowiązki Wykonawcy:

1.  Do obowiązków Wykonawcy w szczególności należy:
1.1. lojalne i uczciwe wykonywanie przedmiotu niniejszej umowy oraz ścisła współpraca z Zamawiającym w 

zakresie należytego jej wykonywania;
1.2. należyta realizacja przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz z 

obowiązującymi przepisami i zasadami;
1.3. oznaczenie tablicami powierzchni leśnych, na których wykonywane będą prace niebezpieczne dla życia lub 

zdrowia, zwłaszcza związane z pozyskaniem i zrywką drewna;
1.4. po wykonaniu prac na każdej powierzchni, przed jej opuszczeniem, uporządkowanie terenu i oczyszczenie 

miejsca pracy z wszelkiego typu odpadów, w szczególności należy przestrzegać zakazu pozostawiania na 
powierzchni roboczej drzew zawieszonych i blokowania przejezdności dróg, szlaków turystycznych, a także 
rowów odwadniających, przydrożnych i granicznych;

1.5. przestrzeganie obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, w szczególności przepisów ppoż. 
w trakcie wykonywania robót;

1.6. odpowiedzialność za bezpieczną organizację pracy oraz za szkody wyrządzane osobom trzecim z tytułu 
wykonywania przedmiotu umowy;

1.7. współpraca ze służbami Zamawiającego;
1.8. zapewnienie realizacji przedmiotu umowy przez posiadających odpowiednie kwalifikacje pracowników, 

gwarantujących poprawność i właściwą jakość wykonanych usług;
1.9. zapewnienie odpowiedniego sprzętu, urządzeń oraz wszelkich przedmiotów niezbędnych do, zgodnego z 

umową, wykonania przedmiotu umowy;
1.10. wykonanie przedmiotu umowy w uzgodnionych terminach,
1.11. zgłaszanie rozpoczęcia i zakończenia każdego etapu usług przedstawicielowi Zamawiającego.

 
1. Prace wymienione w § 1 będą wykonywane zgodnie ze zobowiązaniami określonymi w ofercie i przepisami 

szczegółowo określonymi w:
1.1 Instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu podstawowych prac z zakresu gospodarki leśnej 

– wprowadzonej Zarządzeniem Nr 19 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 14 lipca 1997 r.;
1.2 Rozporządzeniu Ministra Środowiska z 24.08.2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 161, poz.1141);
1.3 Zarządzeniu nr 40 Dyrektora Generalnego LP z 6.10.2011 r. w sprawie wprowadzenia ramowego wykazu 

prac wykonywanych, przez co najmniej dwie osoby;
1.4 Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z regulacjami określonymi ust. 2 i są one dla niego w pełni 

zrozumiałe.
 

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi normami PN-93/D-95000,PN-93/D-02002, 
PN-92/D-95017, PN-92/D-95008, PM-91/D-95018

§ 11

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

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

1) za każdy dzień zwłoki w terminie wykonaniu zamówienia, określonym na poszczególnym zleceniu w 
wysokości 0,1 % kwoty wynagrodzenia określonego w Zleceniu na podstawie stawek określonych w § 6 ust. 
3 umowy,;

2) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn nie zawinionych przez Zamawiającego 
oraz odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w przypadkach określonych w § 12  ust. 2 pkt. 2, 3 i 4 
umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 3 umowy.

3) Za każde wycięte przez Wykonawcę drzewo, nie wyznaczone do wycięcia przez upoważnionego pracownika 
ŚPN Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 400,00 zł.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:                                                 
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1) za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru częściowego w wysokości 0,1 % wynagrodzenia określonego w 

Zleceniu ustalonego na podstawie stawek określonych w  § 6 ust. 3 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 poniesiona szkoda  przewyższy naliczone kary umowne.                                                                                                  

§ 12

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 robót, 
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.. 
 

§ 13

Wykonawca zobowiązany jest do kontynuowania w okresie wykonywania przedmiotu zamówienia własnego 
ubezpieczenia z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia przy czym  kwota          
(suma )ubezpieczenia  dla jednego i wszystkich wypadków ubezpieczeniowych nie może być niższa niż 100 000 , 
00(sto tysięcy)zł.

 

§ 14

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.2010 , nr 113, poz.759 ze zmianami ).

§ 15

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

§ 16

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

§ 17

Integralną część niniejszej umowy stanowią :

1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

2. Oferta wykonawcy

 

ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:
 

 
……………………………..
Pieczęć firmy
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……………………………..
Kierownik jednostki

 

GK ……………………………..
 
 
 
 
RP………………………………
 
 
 
PD ds. zam. publ. ………………………………
 
 
 
Sporządzający      …………………………........
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Załącznik nr 5 – wzór wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu niniejszego zamówienia. 
 
  
 
WYKONAWCA:

l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów)
   
   
 

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:
 

Zamówienie niniejsze wykonywać będą następujące osoby/podmioty:
l.p. Imię i nazwisko/

Nazwa
Zakres wykonywanych 

czynności
Opis posiadanych 
kwalifikacji, 
doświadczenie, 
wykształcenie

Kwalifikacje informacja 
o podstawie do 

dysponowania osobą
- jeżeli wykonawca 

korzysta z osób 
innego podmiotu to 
jest zobowiązany 

dołączyć oświadczenie 
tego podmiotu 

o udostępnieniu osoby 
na okres realizacji 

robót
1)       
2)       
3)       
4)      
 
 
 
PODPIS(Y):
 

l.p. Nazwa(y) 
Wykonawcy(ów)

Nazwisko i imię osoby 
(osób) upoważnionej(ych) 

do podpisania niniejszej 
oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) osoby(osób) 
upoważnionej(ych) do 
podpisania niniejszej oferty 
w imieniu Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy(ó

w) 

Miejscow
ość 

i data
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Załącznik nr 6 – wzór wykazu podwykonawców.

 
 

 
.........................................................................
     pieczęć, nazwa i dokładny adres 
       wykonawcy/ wykonawców
 

OŚWIADCZENIE
z art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 

(tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655), 
 

Przystępując do przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego
 
Ja (nazwa wykonawcy) ........................................................................................................................................

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

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

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

działając w imieniu 1..............................................................................

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

                        oświadczam, że zamierzam / nie zamierzam2

powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.

Lp.
Opis części zamówienia przewidzianej do wykonania przez 

podwykonawcę  

1 2  
   

   

   

 
 
 

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

..............................................................................
          Miejscowość, data  podpis/y osoby/osób uprawnionej/ych do składania oświadczeń woli w imieniu 

Wykonawcy
 

Uwaga:
1 - w przypadku składania oferty indywidualnie (przez jednego wykonawcę) należy podać ponownie nazwę wykonawcy 

wymienionej w poprzednim wierszu, natomiast w przypadku składania oferty wspólnej - należy podać wszystkich 
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;

2 -  niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 7 – wzór wykazu, niezbędnych do wykonania zamówienia, narzędzi i urządzeń, którymi dysponuje lub będzie 
dysponował wykonawca wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami.
 
 
  
 
WYKONAWCA:

l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów)
   
   
 

OŚWIADCZAM(Y), ŻE: DYSPONUJE(MY) NIEZBĘDNYMI DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA NARZĘDZIAMI I 
URZĄDZENIAMI 

l.p. Opis 
(rodzaj, nazwa 

producenta, 
model, nr 

rejestracyjny, nr 
seryjny)

Liczba jednostek Parametry 
techniczne

Dysponuje /Będzie 
dysponował*

informacja 
o podstawie do 
dysponowania 
narzędziami i 

urządzeniami - jeżeli 
wykonawca korzysta 
z narzędzi i urządzeń 
innego podmiotu to 
jest zobowiązany 

dołączyć oświadczenie  
tego podmiotu 
o udostępnieniu  

narzędzi i urządzeń na 
okres realizacji robót

1)      
2)      
3)      
4)      
5)      
 
 
 
PODPIS(Y):
 

l.p. Nazwa(y) 
Wykonawcy(ów)

Nazwisko i imię osoby 
(osób) upoważnionej(ych) 

do podpisania niniejszej 
oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) osoby(osób) 
upoważnionej(ych) do 
podpisania niniejszej oferty 
w imieniu Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy(ó

w) 

Miejscow
ość 

i data

      
      
 

*niepotrzebne skreślić
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Załącznik nr  – 8 wzór zobowiązania podmiotu do udostępnienia Wykonawcy niezbędnych do wykonania 
zamówienia narzędzi i urządzeń
 

                                                                 
                                                                                     ……………………….. dn. ………………….  r.

 
 

ZOBOWIĄZANIE
podmiotu do udostępnienia Wykonawcy
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niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń
 
 

 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
                                                                                                                          /nazwa, adres podmiotu/

 
niniejszym zobowiązuje się do udzielenia : 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
                                                                             /nazwa, adres wykonawcy/

 
Niżej wymienionych  narzędzi i urządzeń niezbędnch do wykonania zamówienia na usługi leśne w roku 2013 
na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego 

*niepotrzebne skreślić
Lp Opis

(rodzaj, nazwa producenta, model, nr 
rejestracyjny, nr seryjny

Parametry techniczne

1)   
2)   
3)   
4)   
5)   
 
 
 

                                                           …………………………………………………………………..
                                                             /podpis upoważnionych przedstawicieli stron/

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik nr  – 9 wzór zobowiązania podmiotu do udostępnienia Wykonawcy osób zdolnych do wykonania 
zamówienia 
 

                                                                 
                                                                                     ……………………….. dn. ………………….  r.

 
 

ZOBOWIĄZANIE
podmiotu do udostępnienia Wykonawcy

osób zdolnych do wykonania zamówienia
 

 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
                                                                                                                          /nazwa, adres podmiotu/

 
 
niniejszym zobowiązuję się do udzielenia : 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
                                                                             /nazwa, adres wykonawcy/

 
Niżej wymienionych osób zdolnych do wykonania zamówienia, a niezbędnych do wykonania zamówienia na 
usługi leśne w roku 2013 na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego 

 
*niepotrzebne skreślić

Lp Imię nazwisko, lub nazwa 
podmiotu

Zakres czynności Posiadane kwalifikacje, 
uprawnienia , 

doświadczenie, 
wykształcenie

1)    
2)    
3)    
4)    
5)    
 
 
 

                                                           …………………………………………………………………..
                                                             /podpis upoważnionych przedstawicieli stron/
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