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                                                                                                             Bodzentyn, 10.05.13 

 
 

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

tel./fax (041) 311 51 06 
 
 

ogłasza przetarg nieograniczony 
„Na dostawę umundurowania leśnika i przedmiotów uzupełniających do umundurowania  dla 
pracowników SłuŜby Parku Świętokrzyskiego Parku Narodowego    w 2013roku oraz odzieŜy 

i obuwia bhp” 
(CPV)  

18000000-9; 18110000-3; 18330000-1; 18423000-0;  18424000-7; 

18440000-5; 18510000-7; 18316000-7 
 
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://bip.swietokrzyskipn.org.pl 

Formularz specyfikacji istotnych warunków zamówienia  jest dostępny na stronie internetowej 
http://bip.swietokrzyskipn.org.pl 
oraz w siedzibie zamawiającego. 

 
 

Ogłasza pisemny nieograniczony przetarg na umundurowania leśnika i przedmiotów 
uzupełniających do umundurowania  dla pracowników SłuŜby Parku Świętokrzyskiego Parku 

Narodowego    w 2013 roku oraz odzieŜy i obuwia bhp” 
 
 
Wymagany termin realizacji zamówienia –   
 
                26 sierpnia  2013 roku 

 

Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej. 
Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości złoŜenia oferty wariantowej. 
Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów. 
Zamawiający nie przewiduje  wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 
Zamawiający nie Ŝąda wniesienia od Wykonawców wadium. 
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania  zamówienia. 
Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego.  
Termin składania ofert -  27 maja  2013 roku w Dyrekcji  ŚPN w Bodzentynie przy ul. 
Suchedniowskiej 4 pokój nr  11  do godz. 10.00.  Oferty naleŜy składać  w zamkniętych kopertach.  
Część jawna przetargu  odbędzie się  27  maja  2013 roku w Dyrekcji  Świętokrzyskiego Parku Narodowego 
w Bodzentynie przy ul. Suchedniowskiej  4  w pokoju nr 5 o godz.10.30.      
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1. spełniają warunki o których mowa  w art.22 ust. 1   prawo  zamówień publicznych   z dnia  29 

stycznia 2004 roku ( Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zmianami )dotyczące: 

2. - posiadania uprawnień  do wykonania określonej działalności lub czynności; 

3. - posiadania wiedzy i doświadczenia  
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4. - dysponowania potencjałem  technicznym oraz osobami zdolnymi  do wykonania zamówienia; 

5. - sytuacji ekonomicznej  i finansowej 

6. -  nie podlegają wykluczeniu  z postępowania na podstawie art.24 ust. 1   Ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 roku ( Dz. U. z 2010 r.  nr 113 poz. 759. z późn. zmianami) oraz art. 24 ust.2 pkt 5). 

7. - spełniają wszystkie warunki zawarte w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

   Kryteria oceny ofert :  Cena 100 % 
 
     Termin związania  ofertą 30 dni. 
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   Świętokrzyski Park Narodowy 

26-010 Bodzentyn, ul.Suchedniowska 4. 

Tel. FAX (41)-311-51-06 

 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW 

ZAMÓWIENIA 

 
Do przetargu nieograniczonego  

o wartości szacunkowej poniŜej 130.000   euro na: 

dostawę umundurowania leśnika  i przedmiotów uzupełniających  do umundurowania  

w 2013 roku oraz odzieŜy i obuwia bhp  

 

 

          Termin składania ofert:   27 maja 2013 roku, godz. 10.00 

          Termin otwarcia ofert:    27 maja 2013 roku, godz. 10.30 

     

 

          Kryteria oceny ofert: 

          Cena  -  100 % 

          Termin wykonania zamówienia: 

          26 sierpnia 2013 roku 

    KOD CPV: 18000000-9; 18110000-3; 18330000-1; 18423000-0;                

18424000-7; 18440000-5; 18510000-7; 18800000-7 

 

 

                            Bodzentyn.    
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                          Specyfikacja istotnych warunków zamówienia . 

1. Zamawiający  

Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie 

26-10 Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4 

2 Komórka organizacyjna prowadząca sprawę: 

Świętokrzyski Park Narodowy - Sekcja Administracji 

26-010 Bodzentyn ul. Suchedniowska 4 pokój nr 17 

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://bip.swietokrzyskipn.org.plp  

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

oraz w siedzibie zamawiającego. 
3.Tryb postępowania. 
Trybem postępowania  jest przetarg nieograniczony, przewidziany w art. 10 prawo zamówień publicznych 

z dnia 29 stycznia 2004 roku. / Dz. U. z 2010 r.  Nr 113, poz. 759 z późn. zm./  

4.Określenie rodzaju i  przedmiotu zamówienia.   

Rodzaj zamówienia: dostawa 

4.1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa odzieŜy i obuwia mundurowego fabrycznie nowego dla 

pracowników SłuŜby Parku Narodowego wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28 kwietnia 2005 

roku w sprawie umundurowania pracowników SłuŜby Parków Narodowych oraz oznak słuŜbowych dla 

poszczególnych stanowisk /Dz. U. Nr 89, poz. 754 / oraz odzieŜ i obuwie bhp. 

 
Lp. 
 

 
Wykaz odzieŜy i obuwia objętego  zamówieniem 

 
Ilość 

 
KOD CVP 

1 Marynarka męska w kolorze oliwkowozielonym z 
gabardyny   
Marynarka damska w kolorze oliwkowozielonym z 
gabardyny   
 

16 
 
1 

18230000-0 
 

18230000-0 

2 Spodnie w kolorze oliwkowozielonym  z gabardyny 49 18234000-8 
3 Koszula biała 100 % bawełna 

Kurtka sukienna mundurowa 
38 
22 

18332000-5 
18223200-0 

4 Koszula męska w kolorze oliwkowozielonym  długi 
rękaw 100 % bawełna 

55 18332000-5 

5 Czapka w kolorze zielonym z wizerunkiem orła w 
koronie z metalu 

26 18443320-5 

6 Oznaki słuŜbowe wykonane z aksamitu w kolorze 
ciemnozielonym wyhaftowane  kolorem srebrnym z 
wypustkami w kolorze ciemnobrązowym 

17 18420000-9 

7 Krawat zielony 19 18423000-8 
8 Czapka zimowa z wizerunkiem orła w koronie 

wykonany z metalu w kolorze srebrnym 
14 18443000-6 

9 Półbuty brązowe mundurowe wykonane ze skóry                               
 

            21 18813200-3 

10 Rękawice skórkowe w kolorze brązowym             12 18424000-7 
11 Półbuty na grubej zelówce skórzane męskie z 

membraną sympatex lub równowaŜną 
            37 18815000-5 
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12 Buty zimowe skórzane w kolorze brązowym 38 18815000-5 
13 Kurtka zielona nieprzemakalna z podpinką z polaru 7 18223200-0 
14 Skarpety męskie letnie 111 18317000-4 

15 Skarpety męskie zimowe 111 18317000-4 
16 Rajstopy damskie letnie 9 18316000-7 
17 Rajstopy damskie zimowe 9 18316000-7 

 
18 
19 
20 

Koszula zielona krótki rękaw 100 % bawełna 
Szalik 
Kapelusz 

25 
4 
37 

18332000-5 
18423000-8 
18443000-6 

 
 

OdzieŜ                                                                                 obuwie bhp 
 
1. Buty gumowo-filcowe  
2. Obuwie robocze skórzane damski  
3. Fartuch roboczy damski 
4. Kurtka ocieplana podpinką damska 
5. Ubranie robocze letnie  
6. Ubranie robocze letnie dla pilarza 
7. Obuwie robocze skórzane  męskie 
8. Buty gumowe 
9. Kurtka ocieplana podpinką męska 
10. Ubranie robocze ocieplone dla pilarza 
11. Koszula męska flanelowa 
12. Kalesony 
13. Buty gumowo-filcowe 
14. Czapka letnia  
15. Czapka ocieplona                                                      

 
 
8 
5 
5 
5 
4 
1 
5 
3 
2 
1 
7 
7 
3 
4 
4 
 

 
 

18812200-6 
18815100-6 
18130000-9 
18223000-8 
18130000-9 
18130000-9 
18815100-6 
18812200-6 
18130000-9 
18130000-9 
18332000-5 
18312000-9 
18812200-6 
18443300-9 
18443300-9 

4.2  oferta powinna zawierać 

- cenę jednostkową netto i brutto proponowanego sortu mundurowego oraz odzieŜy i obuwia bhp 

- całkowity koszt netto i brutto 

- minimalny okres gwarancji poszczególnego sortu  mundurowego wynosi 12 miesięcy  

5.  Bezwzględnie wymagany termin  wykonania umowy. 

    Bezwzględnie wymagany termin  wykonania umowy:  jedna dostawa  w dniu   26 sierpnia 2013 r.           

     pełna wartość zamówienia.  

6. O zamówienie mogą się ubiegać  oferenci którzy:            

6.1. spełniają warunki o których mowa w art.22 ust. 1 prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 

roku ( Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 )dotyczące: 

- posiadania uprawnień  do wykonania określonej działalności lub czynności, jeŜeli przepisy prawa 

nakładają obowiązek ich posiadania; 

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku; Wykonawca 

potwierdza jego spełnienie przez złoŜenie oświadczenia –zał. nr 2 

- posiadania wiedzy i doświadczenia  

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku; Wykonawca 

potwierdza jego spełnienie przez złoŜenie oświadczenia- zał. nr 2  

- dysponowania potencjałem  technicznym oraz osobami zdolnymi  do wykonania zamówienia;     

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku; Wykonawca 

potwierdza jego spełnienie przez złoŜenie oświadczenia- zał. nr 2   
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- sytuacji ekonomicznej  i finansowej  

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku; Wykonawca 

potwierdza jego spełnienie przez złoŜenie oświadczenia- zał. nr 2  

Wykonawca moŜe polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym , osobach zdolnych do 

wykonania zamówienia innych podmiotów, niezaleŜnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi 

stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić , Ŝe będzie dysponował zasobami 

tych podmiotów, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do 

oddania mu dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.   

6.2. Nie podlegają wykluczeniu  z postępowania na podstawie art.24 ust. 1 oraz  24 ust.2 pkt 5) ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 roku ( Dz. U. z 2010 r.  nr 113 poz. 759.ze zmianami )  

6.3. Spełniają wszystkie warunki zawarte w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

6.4. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kaŜdy z warunków 

określonych w punkcie 6.1 SIWZ winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy ci 

wykonawcy wspólnie . Warunek określony w punkcie 6.2 powinien spełniać kaŜdy z Wykonawców 

samodzielnie.   

7. Dokumenty wymagane  od Wykonawców. 

7.1. Aktualny odpis z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu wykazania braku 

podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niŜ 6 miesięcy 

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

zamówienia  albo składania ofert.  

7.2. Oświadczenie, Ŝe oferent spełnia  warunki określone  w art. 22  ust 1 ustawy prawo zamówień       

publicznych / ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r / -  zał. nr 2 do „Specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia” (w przypadku oferty wspólnej – oświadczenie składa co najmniej jeden w Wykonawców lub 

wszyscy Wykonawcy wspólnie) 

7.3. Oświadczenie o braku podstaw  do wykluczenia z postępowania  na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych – zał. nr 3  do „Specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia ”. 

7.4. Wzór listy podmiotów naleŜących  do tej samej  grupy kapitałowej – zał. nr 4 do „Specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia ”. 

7.5. Wzór informacji  o braku przynaleŜności  do grupy kapitałowej – zał.  nr 5 do „specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia” 

7.6. Zaparafowany i podpisany projekt umowy. – zał. nr 6 do „Specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia” 

7.7. Pełnomocnictwo określające zakres umocowania - w przypadku gdy Wykonawcy składają ofertę 

wspólnie lub w przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik  

7.8. W przypadku jeśli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w punkcie 7.1 składa dokument lub dokumenty wystawione 

kraju , w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, Ŝe nie otwarto jego likwidacji lub 

upadłości , wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  
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7.9. JeŜeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust.7.1, zastępuje się je dokumentem 

zawierającym oświadczenie, w którym określa się takŜe osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy , 

złoŜone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym lub organem samorządu zawodowego lub 

gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę 

lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem, sporządzonym nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania ofert.      

8. Informacje  o sposobie porozumiewania się zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania 

oświadczeń  i dokumentów. 

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 

8.1. Oświadczenia, wnioski ,zawiadomienia i informacje pomiędzy Zamawiającym  a Wykonawcami mogą 

być przekazywane w formie pisemnej lub faksem, z zastrzeŜeniem formy pisemnej dla oferty oraz 

wszystkich załączników. 

8.2. Wykonawca moŜe zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ kierując swe zapytania 

pisemnie lub faksem . Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niŜ 

na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, Ŝe wniosek o wyjaśnienie treści 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niŜ do końca dnia, w 

którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.   

8.3. W razie przekazywania  oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji za pomocą faksu kaŜda ze 

stron, niezwłocznie/na następny dzień / potwierdza fakt ich otrzymania. Domniemywa się, Ŝe pismo wysłane 

przez Zamawiającego na numer faksu wskazany przez Wykonawcę zostało doręczone mu w sposób 

umoŜliwiający zapoznanie się z jego treścią, chyba, Ŝe Wykonawca wezwany do potwierdzenia otrzymania 

oświadczenia, wniosku, zawiadomienia lub informacji, oświadczy, Ŝe takowego nie otrzymał.     

8.4. Treść wyjaśnienia zostanie przekazana jednocześnie  wszystkim Wykonawcom  którym doręczono  

SIWZ, oraz udostępniona  na stronie internetowej  zamawiającego  bez wskazania źródła zapytania. 

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

FAX:  0 –(41) 311-51-06 

9. Sposób przygotowania oferty 

9.1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na druku „oferta”   stanowiącym  załącznik nr  1 do       

„ Specyfikacji istotnych warunków zamówienia ” , trwałą i czytelną techniką, przy zachowaniu zasad i form 

określonych przez  zamawiającego w „ Specyfikacji istotnych warunków zamówienia”. KaŜda kolumna 

tabeli w zał. nr 1 winna być wypełniona w sposób czytelny- liczbowo, zaś cena oferty za wykonanie całego 

przedmiotu zamówienia – liczbowo i słownie.   

9.2. KaŜda zapisana strona oferty powinna być kolejno ponumerowana  ( wskazane jest spięcie kolejnych 

stron oferty w sposób trwały,  uniemoŜliwiający  jej ewentualne  zdekompletowanie ) oraz podpisana przez 

osobę  lub osoby upowaŜnione  do reprezentowania firmy . 

9.3. W przypadku podpisywania oferty przez osoby nie wyszczególnione  w odpowiednich dokumentach  

wymagane jest dołączenie do oferty pisemnego upowaŜnienia  oferenta na tę okoliczność, podpisanego przez 

osobę lub osoby  wymienione w dokumentach  o których mowa pkt 7. 1.  w    Specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. 
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9.4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert  wariantowych. 

9.5. Wykonawca ma prawo złoŜyć  tylko jedną ofertę.   

9.6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

9.7. Wszelkie poprawki w tekście oferty muszą być dokonane czytelnie. Wniesiona poprawka powinna być 

parafowana przez osobę lub osoby podpisujące ofertę (podpis, data wprowadzenia poprawki). 

9.8. Dokumenty mogą zostać złoŜone w oryginale lub w kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem 

przez Wykonawcę. W przypadkach wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia oraz 

w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 

ust 2b ustawy PZP, kopie dokumentów dotyczące odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów 

wykonawcy są poświadczane odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty.   

10.Osoby upowaŜnione do kontaktu z oferentami w sprawie przedmiotu zamówienia 

 St. referent ds. administracji i transportu 

Urszula Kuroś 

Sekcja  Administracji   tel. ( 0  41 )   311 51 06 

11.Termin związania  ofertą 

Termin związania  ofertą wynosi  30 dni  od daty wyznaczonej  na składanie ofert. 

12. Składanie ofert 

12.1 Ofertę naleŜy złoŜyć  w zamkniętej w sposób trwały  kopercie   w siedzibie Świętokrzyskiego Parku 

Narodowego,  26-010 Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4  pok. Nr 11  do dnia  27 maja  2013 roku do godz. 

10.00. 

12.2. Kopertę oznakowaną nazwą oferenta, naleŜy zaadresować: 

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

„Oferta  na dostawę  umundurowania leśnika  i przedmiotów uzupełniających  do umundurowania 

oraz odzieŜ i obuwie bhp” 

12.3. Za dotrzymanie terminu  wyznaczonego  na składanie ofert  zamawiający uwaŜa datę wpływu  oferty  

do siedziby  wymienionej w pkt 12.1  niniejszej „Specyfikacji istotnych warunków zamówienia” 

Oferty złoŜone po wyznaczonym  terminie  zostaną zwrócone  bez otwierania koperty .   

12.4. Wykonawca moŜe wprowadzić zmiany lub wycofać złoŜoną przez siebie ofertę pod warunkiem, Ŝe Zamawiający 

otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert. 

Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi być złoŜone jak powyŜej.  Koperta powinna zostać 

dodatkowo oznaczona „Zmiana” lub „Wycofanie”. Wykonawca nie moŜe wycofać oferty ani wprowadzić 

jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert. 

13. Otwarcie ofert 

13.1.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27 maja 2013 roku o godz. 10.30 w siedzibie  zamawiającego  

w Świętokrzyskim Parku Narodowym Bodzentyn ul. Suchedniowska 4 w pokoju nr 5. 

13.2.Otwarcie ofert jest jawne  

14. Opis sposobu obliczania ceny 

14.1.Wykonawca, uwzględniając wymogi zawarte w niniejszej SIWZ, winien w cenie brutto uwzględnić 

wszystkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia, uwzględnić 

wszystkie opłaty i podatki oraz ewentualne  upusty i rabaty zastosowane przez Wykonawcę. 
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14.2.Cena brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia zostanie wyliczona przez Wykonawcę na 

podstawie wypełnionej tabeli – zał. nr 1 do SIWZ . 

14.3 Wykonawca wypełni poszczególne kolumny tabeli w zał. nr 1 do SIWZ  wpisując odpowiednio :  cenę 

netto za sztukę lub parę, łączną cenę netto, cenę brutto sztuki lub pary,  łączną cenę brutto oraz wypełni 

kolumny u dołu tabeli –  pn.  „Razem”. 

14.3 Cena oferty  winna być podana w złotych polskich, liczbowo i słownie ; ceny  w kolumnach tabeli 

mogą być podane tylko liczbowo. 

15.Opis sposobu oceny oferty. 

15.1.Jako kryterium wyboru Wykonawcy przyjmuje się: 

Cena- 100 % 

Cena 

Lp  =Cn  x 100 

              Cb 

 

Lp – Liczba otrzymanych punktów 

Cn – cena brutto najtańszej oferty 

Cb – cena brutto  badanej oferty 

16. Pozostałe wymagania w szczególności kwota, dotycząca wadium oraz zabezpieczenia naleŜytego 

wykonania umowy 

16.1.Zamawiający nie Ŝąda od Wykonawców wniesienia wadium. 

16.2. Zamawiający nie Ŝąda od Wykonawców wniesienia zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy. 

17. Istotne postanowienia umowne. 

17.1. Warunki na jakich zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą , którego oferta zostanie uznana za 

najkorzystniejszą , zawiera „projekt umowy”  stanowiący załącznik nr 6  do niniejszej Specyfikacji. 

17.2.  Przedstawione  w projekcie umowy  postanowienia nie podlegają  rokowaniom i zmianie. 

17..3. Wykonawca winien zaparafować kaŜdą stronę projektu umowy.  

17.4. Przyjęcie proponowanej umowy  przez Wykonawcę następuje  poprzez złoŜenie pisemnego 

oświadczenia , Ŝe akceptuje  zawarte w niej warunki  bez zastrzeŜeń  i w przypadku wybrania jego oferty  

zobowiązuje się do jej podpisania.  

18. Wybór oferty, zawarcie umowy. 

18.1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta  będzie odpowiadać  wszystkim 

wymaganiom  zawartym w prawie zamówień publicznych, Specyfikacji i zostanie oceniona  jako 

najkorzystniejsza  w oparciu o podane  kryteria . 

18.2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający powiadomi o wynikach 

postępowania, zgodnie z przepisami ustawy prawo zamówień publicznych, Wykonawców, którzy złoŜyli 

oferty  oraz zamieści informacje, o których mowa w art. 92.ust.1 pkt.1 ustawy PZP na tronie internetowej 

oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 

18.3 Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza o 

terminie i sposobie zawarcia umowy w przedmiocie udzielenia zamówienia publicznego a Wykonawca 

przekaŜe informacje dotyczące osób upowaŜnionych do zawarcia umowy w jego imieniu. 
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19.SPOSÓB UZYSKANIA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA  

 
SIWZ wraz z załącznikami dostępna jest na stronie internetowej : http://bip.swietokrzyskipn.org.plp  
 
SIWZ wraz z załącznikami moŜna odebrać w siedzibie  Świętokrzyskiego Parku Narodowego  26-010 
Bodzentyn. Suchedniowska  4 pokój nr 17, lub zostanie przekazana na pisemny wniosek zainteresowanego. 
 
20.POUCZENIA O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUJ ĄCYCH W TOKU 

POSTĘPOWANIA  

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  

20.1. Zgodnie z art. 180 ustawy wobec czynności  zamawiającego  podjętych  niezgodnie z ustawą  w toku 
postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego  lub zaniechania  przez zamawiającego  czynności , do 
której jest zobowiązany na podstawie ustawy, wykonawcy przysługuje  odwołanie.  
20.2. Odwołanie wnosi się  w terminie 5 dni  od dnia przesłania informacji  o czynności  zamawiającego  
stanowiącej podstawę  jego wniesienia – jeŜeli zostały przesłane w sposób określony  w art.  27 ust.  2  
ustawy ( faksem lub drogą elektroniczną ) albo  terminie 10 dni  - jeŜeli zostały przesłane w inny sposób. 
20.3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia  lub postanowień SIWZ  wnosi się w terminie 5 dni  od dnia 
zamieszczenia  ogłoszenia o zamówieniu  w Biuletynie Zamówień Publicznych  lub SIWZ  na stronie 
internetowej. 
20.4. Pozostałe informacje  na ten temat  znajdują się  w dziale VI „Środki Ochrony Prawnej” ustawy Prawo 
zamówień publicznych. 
 
 
21. Zwrot kosztów udziału w postępowaniu 

 
Zamawiający nie przewiduje  zwrotu kosztów  udziału w niniejszym  postępowaniu o zamówienie publiczne 
 
22. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

22.1. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej. 

22.2. Zamawiający nie zamierza  ustanawiać  dynamicznego systemu zakupów 

 
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku Nr 113, poz. 759 ze zm.) 
oraz przepisy Kodeksu cywilnego. 
 
Integralną część niniejszej SIWZ stanowią: 
 

Wykaz załączników: 

1. Wzór oferty 

2. Oświadczenie w trybie art. 22 ust 1. Ustawy prawo zamówień publicznych  

3. Oświadczenie o braku podstaw  do wykluczenia z postępowania  na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy 

prawo zamówień publicznych 

4. Wzór listy podmiotów naleŜących  do tej samej  grupy kapitałowej 

5. Wzór informacji  o braku przynaleŜności  do grupy kapitałowej 

6. Wzór umowy 

 

 

                                                                                              ZATWIERDZAM 

 



 11

  

          Zał. nr 1 
                                                                                                                                 
 

Oferta na dostawę odzieŜy  i obuwia mundurowego  fabrycznie nowego dla  

pracowników SłuŜby Parku Narodowego wg Rozporządzenia Ministra 

Środowiska  z dnia 28 kwietnia  2005 roku w sprawie umundurowania 

pracowników SłuŜby Parków Narodowych oraz oznak słuŜbowych dla 

poszczególnych stanowisk  /Dz. U. z 2005 r.  Nr 89, poz. 754 / oraz odzieŜy i 

obuwia bhp. 

 

Nazwa firmy:…………………………………………………………………………. 

 

Adres:…………………………………………………………………………………. 

 

NIP………………………………..   REGON………………………………………. 

 

Data sporządzenia oferty…………………………………………………………… 

 

Imi ę i Nazwisko osoby 

uprawnionej do występowania 

w imieniu oferenta………………………………………………………………….. 

 

Ja, niŜej podpisany oświadczam, Ŝe w imieniu wyŜej wymienionej firmy przystępuję  do 

przetargu na dostawę odzieŜy  i obuwia mundurowego   fabrycznie nowego dla  pracowników 

SłuŜby Parku Narodowego wg Rozporządzenia Ministra Środowiska  z dnia 28 kwietnia  2005 

roku w sprawie umundurowania pracowników SłuŜby Parków Narodowych oraz oznak 

słuŜbowych dla poszczególnych stanowisk  /Dz. U. z 2005 roku Nr 89, poz. 754 /oraz odzieŜ i 

obuwie bhp  i oferuję następujące ceny na poszczególne sorty  mundurowe , odzieŜy i obuwia 

bhp 
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L.p. Asortyment 
Liczba 
sztuk 

lub par 

Cena 
netto za 
szt. lub 

parę 

Razem 
netto 

Cena 
brutto 

szt. lub 
pary 

Razem 
brutto 

Okres 
gwar
ancji 

1 Marynarka  męska z 
gabardyny 

16      

2 Marynarka damska z 
gabardyny 

1      

3 Spodnie męskie z 
gabardyny  

49      

4 Kurtka zielona mundurowa 22      
 

5 Koszula biała 100 % 
bawełna 

38      

6 Koszula oliwkowozielona 
męska długi rękaw 100 % 
bawełna 

   55      

7 Czapka w kolorze zielo – 
nym z wizerunkiem orła w 
koronie wyk. z metalu 

26      

8 Oznaki słuŜbowe 
haftowane  bajorkiem 

17      

9 Półbuty na grub zelówce w 
kolorze brązowym męskie 
z membraną sympatex lub 
równowaŜną 

37      

10 Buty zimowe brązowe  38      
11 Rękawice skórkowe w 

kolorze brązowym 
12      

12 Krawat zielony 19      
13 Czapka zimowa z 

orzełkiem metalowym 
14      

14 Półbuty brązowe 
mundurowe wykonane ze 
skóry  

21      

15 Rajstopy damskie letnie 9      
16  Rajstopy damskie zimowe 9      
17 Skarpety męskie letnie 111      
18 Skarpety męskie zimowe 111      
19 Koszula zielona krótki 

rękaw 100 % bawełna 
25      

20  Kurtka z podpinką z polaru 7      
21 Kapelusz  37      
22 Szalik  4      
Ogółem       
 OdzieŜ i obuwie bhp       
1 Obuwie robocze skórzane  

damskie 
5      

2 Fartuch roboczy damski 5      

3 Kurtka nieprzemakalna 
ocieplona damska 

5      

4  Ubranie robocze letnie 4      

5 Ubranie robocze letnie dla 
pilarza  

1      
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6 Obuwie robocze skórzane 
męskie 

5      

7 Buty gumowe 3      

8 Kurtka nieprzemakalna  
ocieplona męska 

2      

9 Ubranie robocze dla pilarza 
ocieplone 

1      

10 Koszula flanelowa 7      

11 Kalesony 7      

12 Buty gumowo-filcowe 11      

13 Czapka letnia 4      

14 Czapka ocieplona 4      

Razem       

 

Netto………………………, /słownie:……………………………………………….. 

Brutto……………………., /słownie:……………………………………………….. 

Oświadczam, Ŝe: 

-  są mi znane i przyjmuję warunki podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

- dostawa  będzie zrealizowane w dniu 26 sierpnia 2013 r. i miejscu wskazanym przez 

Zamawiającego. 

- zawarty w specyfikacji  istotnych warunków zamówienia wzór umowy został przez nas 

zaakceptowany  i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy 

na warunkach  w niej określonych, 

-  uwaŜamy się za związanych niniejszą ofertą  przez okres 30 dni  od dnia upływu terminu  

wyznaczonego na składanie ofert, 

-zamierzam / nie zamierzam* powierzyć realizację podwykonawcom następujących części 

zamówienia:……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

Oferta  zawiera / nie zawiera** informacji  stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa  w 

rozumieniu przepisów  o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji . Informacje takie zawarte są w 

następujących dokumentach………………………………………. 

……………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………….. . 

 

Oferta zawiera …………………… ponumerowanych stron. 

 

Uprawniony do kontaktu z zamawiającym  jest…………………………………. 
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…………………………………. Tel ………………………………… 

 

Nr faksu do korespondencji: ……………………………………………………………………… 

 

………………….dnia………………      …………………………………..                           
                                                                                                         /Podpis osoby upowaŜnionej  

do reprezentowania Wykonawcy/ 

 

 

*niepotrzebne skreślić; w przypadku jeśli wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 

podwykonawcom-  puste pola naleŜy wypełnić wskazując te części zamówienia,  jeśli wykonawca nie zamierza 

powierzyć wykonania zamówienia podwykonawcom – puste pola naleŜy przekreślić ;   

**niepotrzebne skreślić; jeśli oferta nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa- puste pola 

naleŜy przekreślić ; 
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AG-163-……./13                                                                                                                                                                                                                         

UMOWA  nr  …………  /2013 

 
Zawarta w dniu  …………. 2013roku w Bodzentynie  pomiędzy Świętokrzyskim Parkiem Narodowym  

 w imieniu którego działa   Dyrektor  Wojciech Świątkowski zwany w dalszej treści umowy Zamawiającym ,  

a ……………………………. prowadzącymi działalność pod firmą ……………………………………….  ,  zwanymi 

w dalszej części umowy Dostawcą  o następującej treści:  

 
Zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego  
w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.)oraz wybranej oferty będącej integralną częścią umowy  
została zawarta umowa następującej treści: 
 

§ 1 
 
Dostawca dostarczać będzie Zamawiającemu  odzieŜ mundurową fabrycznie nową według rozmiarów podanych przez 
Zamawiającego i zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska  z dnia 28 kwietnia 2005 roku  w sprawie 
umundurowania pracowników SłuŜby Parków Narodowych  oraz oznak słuŜbowych /D.U. z 2005 roku Nr 89 poz. 754 /   
dla pracowników SłuŜby Parku ŚPN oraz odzieŜ i obuwie bhp  w następującym asortymencie i niŜej wymienionych 
ilościach: 
  

L.p. Asortyment 
Liczba 
sztuk 

lub par 

Cena netto 
za szt. lub 

parę 

Razem 
netto 

Cena 
brutto 
szt. lub 
pary 

Razem 
brutto 

Okres 
gwara 
gwar 

1 Marynarka męska gabardyna 16     1 rok 
2 Spodnie gabardyna 49     1 rok 
3 Marynarka damska gabardyna 1     1 rok 
4 Kurtka mundurowa 22     1 rok 
5 Koszula męska biała 100 % 

bawełna 
38     1 rok 

6 Koszula oliwkowozielona 100 % 
bawełna 

55     1 rok 

7 Rękawiczki męskie skórkowe 12     1 rok 
8 Czapka mundurowa 26     1 rok 
9 Krawat 19     1 rok  
10 Półbuty  gruba zelówka z 

wkładką z sympatexu 
37     1 rok  

11 Kapelusz  37     1 rok 
12 Buty zimowe 38     1 rok 
13 Półbuty mundurowe 21     1 rok  
14 Oznaki słuŜbowe 17     1 rok 
15 Czapka zimowa 14     1 rok 
16 Rajstopy damskie letnie 9     1 rok 
17 Rajstopy damskie zimowe 9     1 rok 
18 Skarpety męskie letnie 111     1 rok 
19 Skarpety męskie zimowe 111     1 rok 
20 Kurtka zimowa z podpinką z 

polaru 
7     1 rok 

21 Szalik  4     1 rok 
22  Koszula krótki rękaw 100 % 

bawełna 
25     1 rok 

 Razem 674      
        
 OdzieŜ i obuwie bhp       
1 Obuwie robocze skórzane 

damskie 
5     1 rok 

2 Fartuch roboczy damski 5     1 rok 
3 Kurtka nieprzemakalna 

ocieplona damska 
5     1 rok 
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4  Ubranie robocze letnie 4     1 rok 
5 Ubranie robocze letnie dla 

pilarza 
1     1 rok 

6 Obuwie robocze skórzane  
męskie 

5     1 rok 

7 Buty gumowe 3     1 rok 
8 Kurtka nieprzemakalna  

ocieplona męska 
2     1 rok 

9 Ubranie robocze dla pilarza 
ocieplone 

1     1 rok 

10 Koszula flanelowa 7     1 rok 
11 Kalesony 7     1 rok 
12 Buty gumowo-filcowe 11     1 rok 
13 Czapka letnia 4     1 rok 
14 Czapka ocieplona 4     1 rok 
  Razem        
 OGÓŁEM        
  Rozmiary odzieŜy  i obuwia zawiera załącznik nr 1  
                                                      
                                                                                      § 2 
 
Wynagrodzenie Dostawcy wynosi …………… zł netto(słownie:   ……………………………………… złotych)  + 
23% VAT =  …………………….. zł  (słownie:   ………………………………………………………….. ).                                                                 
      

§ 3 
 
Dostawa wyŜej wymienionych sortów mundurowych  oraz odzieŜy i obuwia bhp odbędzie się w dniu  26 sierpnia  2013 
roku 
 
                                                                                               § 4 
 
1.Zamawiający zastrzega sobie prawo wymiany towaru o nieodpowiedniej   jakości i złym rozmiarze poszczególnych 

sortów mundurowych oraz odzieŜy i obuwia bhp. 
2. Rozmiary odzieŜy i obuwia   zostaną zawarte  w załączniku nr 1 do niniejszej umowy. 
 

§ 5 
 
W trakcie obowiązywania niniejszej umowy  nie moŜe nastąpić wzrost cen obuwia i odzieŜy mundurowej oraz odzieŜy 
i obuwia bhp. 
 

§ 6 
 

1. Zamawiającemu przysługuje uprawnienie  w ramach rękojmi z tytułu wad  w przedmiocie dostawy. 
2. Dostawca jest zobowiązany do wymiany sortów  mundurowych  oraz dzieŜy i obuwia bhp na wolne od wad w 
terminie 7 dni od dnia zawiadomienia go o wadach.  
                                                                      
 

        § 7 
 

1.Zamawiający zastrzega sobie prawo do naliczenia kar umownych: 
a) za niedotrzymanie terminu wykonania zamówienia  w wysokości 0,1% wartości brutto umowy za kaŜdy dzień 

opóźnienia, 
b) za niedotrzymanie terminu, o którym mowa w § 6 ust.2 umowy -w wysokości 0,5 % wartości wadliwych 

sortów - za kaŜdy dzień opóźnienia  
2. Zamawiający moŜe  dochodzić odszkodowania  w pełnej wysokości  jeŜeli  jego wysokość  przewyŜszy  wysokość 
zastrzeŜonych kar  umownych. 
 

 
§ 8 

 
1. Odbiór zamówienia nastąpi na podstawie protokołu w siedzibie Zamawiającego. 
2. Protokół  odbioru sortów  stanowi podstawę  do wystawienia faktury VAT. 
3. Zapłata faktury nastąpi w terminie  14 dni.  
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         § 9 
 

Wszelkie zmiany, jakie strony chciałyby  wprowadzić do ustaleń  wynikających  z niniejszej umowy, wymagają formy 
pisemnej  pod rygorem niewaŜności takich  zmian. 
 

§ 10 
 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się  przepisy  kodeksu cywilnego  
i ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 
 

§ 11 
 

Ewentualne spory wynikłe na tle stosowania  umowy  rozstrzygane będą  przez właściwy Sąd 
dla siedziby Zamawiającego. 
 

§ 12 
 

Umowa zawiera 3 strony ponumerowane i parafowane. 
                                                                     
                                                                                            § 13 
 
Umowę spisano  w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla kaŜdej ze stron. 
 
 
 
ZAMAWIAJĄCY                                                                     DOSTAWCA  
   

 

 

Pieczęć firmowa 

 

 

Kierownik jednostki 

 

 

GK.................................. 

 

 

RP.................................. 

 

 

PD ds. zam. publ. 

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

 

Sprawdził……………… 

 

Sporządził…………….. 

Za uwzględnienie skutków finansowych niniejszej umowy  w planie finansowym  ŚPN  oraz realizację i terminowe 

rozliczenie odpowiada                                

Urszula Kuroś   ……………. 2013  roku 

  


