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UZ-411-6/13-14/ms 

Świętokrzyski Park Narodowy 

z siedzibą w Bodzentynie 

26-010 Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4. 

Tel. (41)-311-51-06 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW 

ZAMÓWIENIA 

do przetargu nieograniczonego 

o wartości szacunkowej  poniżej kwot wartości zamówień  określonych  rozporządzeniem 

Prezesa Rady Ministrów wydanym na podstawie art. 11 ust 8 ustawy Prawo zamówień 

publicznych   na: 

Ochrona ekosystemów leśnych Świętokrzyskiego Parku Narodowego poprzez ograniczenie 

skutków antropopresji na jego obszarze (wykonanie urządzeń technicznych na szlakach 

turystycznych ŚPN) 

 

Informacja o przetargu została zamieszczona na stronach portalu internetowego: 

Urząd Zamówień Publicznych 

http://www.portal.uzp.gov.pl 

oraz Biuletynie Informacji Publicznej Świętokrzyskiego Parku Narodowego 

http://www.bip.swietokrzyskipn.org.pl 

Formularz specyfikacji istotnych warunków zamówienia jest dostępny na stronie internetowej 

http://www.bip.swietokrzyskipn.org.pl 

oraz w siedzibie zamawiającego. 

 

 Termin składania ofert: 22 kwietnia 2014 roku, godz. 10.15 

 Termin wniesienia wadium: przed upływem terminu składania ofert  

na rachunek Świętokrzyskiego Parku Narodowego w Banku Gospodarstwa Krajowego O/Kielce nr 

66 1130 1192 0027 6162 2820 0003 

 Termin otwarcia ofert: 22 kwietnia 2014 roku, godz. 10.30
 

 Wysokość wadium: 1500 zł. 

 Kryteria – cena 100%  

ZATWIERDZAJĄCY: 
Dyrektor ŚPN 

mgr inż. Piotr Szafraniec 

 

 Bodzentyn 1 kwietnia 2014 roku 

http://www.portal.uzp.gov.pl/
http://www.bip.swietokrzyskipn.org.pl/
http://www.bip.swietokrzyskipn.org.pl/
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1. Zamawiający. 
 

Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie, ul. Suchedniowska 4,  

26–010 Bodzentyn, województwo świętokrzyskie, tel./fax. 0-41 – 311 51 06.  

e-meil:dyrekcja@swietokrzyskipn.org.pl 

NIP 6572905857; Regon 260571899. 

 

2. Tryb udzielenia zamówienia. 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone w trybie przetargu 

nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 907 z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą PZP. 

Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia  

to w szczególności: 

 

 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2013 roku poz. 

907  z późniejszymi zmianami) zwana dalej ustawą PZP. 

 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów 

dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te 

dokumenty mogą być składane (Dz. U. 2013 poz.231 ),  

 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie średniego 

kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień 

publicznych (Dz. U. poz. 1692),  

Postępowanie jest prowadzone z udziałem komisji przetargowej powołanej przez 

Zamawiającego odpowiednim zarządzeniem. 

 

3. Określenie przedmiotu zamówienia. 

 

Kod CPV 45000000-7 Roboty budowlane, 

Kod CPV 45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu 

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie urządzeń technicznych w celu ochrony ekosystemów 

leśnych Świętokrzyskiego Parku Narodowego. W ramach realizacji zamówienia należy wykonać 

urządzenia techniczne w formie: progów drewnianych  Załącznik nr 6, rys.1, ograniczników 

rozdeptywania szlaku Załącznik nr 6 rys. 2 oraz rowków odwadniających.  

 

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

 czerwonym szlaku turystycznym pieszym Św. Katarzyna – Łysica  (Obwód Ochronny 

 Św. Katarzyna), 

 niebieskim szlaku turystycznym  pieszym Nowa Słupia – Św. Krzyż (Obwód Ochronny 

Św. Krzyż). 

3.2  Prace związane z realizacją zadania wykonywane będą w rozbiciu na trzy etapy: 

- Etap pierwszy  powinien być zrealizowany do dnia 15.09.2014r., będzie on obejmował 

wykonanie i montaż 181 progów drewnianych w miejscach wskazanych przez zamawiającego 

- Etap drugi powinien być zrealizowany do dnia 15.07.2015r., będzie on obejmował wykonanie 

i montaż 441 ograniczników rozdeptywania szlaku w miejscach wskazanych przez 

zamawiającego 
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- Etap trzeci powinien być zrealizowany do dnia w dniu 15.09.2015r., będzie on obejmował 

wykopanie w miejscach wskazanych przez zamawiającego rowków odwadniających o łącznej  

długości 164 mb 

 

3.3  Urządzenia techniczne (Zał. nr 6; próg drewniany rys.1, ogranicznik rozdeptywania szlaku 

rys.2) powinny być wykonane w oparciu o załączony projekt sporządzony przez mgr Marcina 

Sikorskiego i stanowiący załącznik Nr 6 do SIWZ.  

3.4 W ramach realizacji zamówienia należy: wykonać i zamontować 441 szt. ograniczników 

rozdeptywania szlaku ( rys.2),  wykonać i zamontować 181 progów drewnianych (rys.1), 

wykopać 164 mb rowków odwadniających.  

 

3.5 Wszystkie elementy urządzeń mają być wykonane z drewna dębowego. 

 

3.6 Progi drewniane mają być wykonane z poziomo umieszczonej belki drewnianej o przekroju 

okrągłym (średnica nie mniej niż 20 cm), zgodnie z Zał. nr 6 do SIWZ, rys. nr 1. Należy je 

przytwierdzić do podłoża za pomocą dwóch pionowo umieszczonych okrągłych słupków- 

przekrój słupka nie mniej niż 10 cm, ustabilizowanych w podłożu. Belkę poprzeczną oraz 

słupki mocujące należy przed zamontowaniem pomalować impregnatem barwiącym w kolorze 

ciemny brąz. Belkę poprzeczną należy zamocować do słupków mocujących za pomocą dwóch 

śrub umieszczonych w wywierconym otworze słupków pionowych.  

 

3.7 Długość belki poprzecznej progu drewnianego ma wynosić 300 cm, przestrzeń powstała przed 

belką powinna być wypełniona materiałem rodzimym (z wypełnienie wierzchniej warstwy 

kamieniem)  zgodnie z Zał. nr 6 do SIWZ, rys. 1. 

 

3.8 Ograniczniki rozdeptywania szlaku mają być wykonane zgodnie z Zał. nr 6 do SIWZ, rys. nr 2 

z ukośnie usytuowanej belki drewnianej o przekroju okrągłym (średnica nie mniej niż 15 cm), 

przytwierdzonej do podłoża za pomocą dwóch pionowych okrągłych słupków o przekroju 

okrągłym (średnica nie mniej niż 15 cm) ustabilizowanych w podłożu. Belkę ukośną oraz 

słupki mocujące należy przed zamontowaniem pomalować impregnatem barwiącym w kolorze 

ciemny brąz. Belkę ukośną należy zamocować do każdego słupka pionowego za pomocą jednej 

śruby. 

Długość belki ukośnej ograniczników rozdeptywania szlaku ma wynosić 4,5 m. 

 

3.9 Należy wykopać w miejscu wskazanym przez zamawiającego 28  rowków odwadniających  

(o łącznej długości 164 mb)  osiągających szerokość około 30 cm u podstawy rowku; rowki 

powinny mieć wyprofilowane skośnie boki oraz wykonane powinny być w sposób 

umożliwiający odprowadzenie wody płynącej ze szlaku. 

 

3.10  Szczegółowa lokalizacja urządzeń zostanie ustalona przez pracownika Świętokrzyskiego 

Parku Narodowego  nadzorującego prace. 

 

4. Termin wykonania umowy: 

 

 Etap I do 15 września 2014 roku.  

 Etap II do 15 lipca 2015 roku 
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 Etap III do 15 września 2015 roku.  

 

 

5. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 

spełniania tych warunków przez Wykonawcę. 

   

5.1 W postępowaniu może wziąć udział Wykonawca, który: 

a/ Posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych 

przedmiotem postępowania, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

 

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku; 

Wykonawca potwierdza jego spełnianie przez złożenie oświadczenia (zał. nr3)  

 

b/ Posiada wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny,  

 

Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi: 

Wykaz robót budowlanych  wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalność jest krótszy - w tym okresie, z 

podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów 

dotyczących najważniejszych robót , określających czy roboty te zostały wykonane w 

sposób należyty oraz wskazujących , czy zostały wykonane  zgodnie z zasadami sztuki 

budowlanej i prawidłowo ukończone.  

Wykonawca potwierdzi spełnienie warunków udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że 

wykonał co najmniej 1(jedną) robotę o wartości co najmniej 100 (sto) tysięcy zł brutto.  

 

c/ Dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

 

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku; 

Wykonawca potwierdza jego spełnianie przez złożenie oświadczenia (zał. nr3)  

 

 

d/Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia,  

Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli wykonawca udokumentuje posiadanie 

ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie  prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia, przy czym kwota (suma) ubezpieczenia dla jednego 

i wszystkich wypadków ubezpieczeniowych (zdarzeń związanych z przedmiotem 

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

 

e/ Nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 

ust. 1 oraz 24 ust. 2 pkt 5  ustawy Prawo zamówień publicznych . 

 

5.2 Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie 

przedłożonych dokumentów i oświadczeń w oparciu o stwierdzenie czy dokument spełnia 

lub nie spełnia warunków specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

5.3 W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z 

warunków określonych w punktach 5.1 a/ do d/ winien spełniać co najmniej jeden z tych 

wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie. Warunek określony w punkcie 5.1 e / 

powinien spełniać każdy z wykonawców samodzielnie. 

5.4 Wykonawca powołujący się na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w 

realizacji części zamówienia, jest zobowiązany udowodnić zamawiającemu, że będzie 

dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawi 
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pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 

zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 

5.5 W przypadku wykazania się doświadczeniem i wiedzą innego podmiotu wykonawca jest 

zobowiązany udowodnić, że wykonawca ten będzie uczestniczył w realizacji przedmiotu 

zamówienia.  

5.6 Jeżeli wykonawca przedstawia kserokopię dokumentów odnoszących się do tych 

podmiotów to za zgodność z oryginałem potwierdza wykonawca lub ten podmiot. 

 

 

6. Wykaz oświadczeń i dokumentów, które składają się na ofertę oraz, które Wykonawca 

składa  w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 

22 ust. 1 ustawy PZP oraz w celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu 

dotyczącego braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których 

mowa w art. 24 ust.1, ust. 2 pkt. 5 ustawy PZP każdy Wykonawca jest obowiązany załączyć 

do oferty sporządzonej według wzoru załączonego do niniejszej specyfikacji  dokumenty z 

punktu 6.3; 6.5; 6.6; 6.7; 6.8, 6.9; 6.10; 6.12, 6.14;  

Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia i dokumenty składające się 

na ofertę : 

6.1 Ofertę na wykonanie robót i urządzeń - załącznik nr 1 do SIWZ  

6.2 Kosztorys ofertowy - załącznik nr 2 do SIWZ  

6.3 Oświadczenie na druku wg wzoru będącego załącznikiem nr 3 do SIWZ o tym że: spełnia 

warunki podane w art. 22 ust.1 i że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

6.4 Wzór umowy będący załącznikiem nr 4 do SIWZ podpisany przez Wykonawcę  i 

parafowany na każdej stronie .  

6.5 Wykaz robót budowlanych  wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalność jest krótszy - w tym okresie, z 

podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów 

dotyczących najważniejszych robót , określających czy roboty te zostały wykonane w 

sposób należyty oraz wskazujących , czy zostały wykonane  zgodnie z zasadami sztuki 

budowlanej i prawidłowo ukończone - załącznik nr 5 do SIWZ 

6.6 Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 

działalności gospodarczej, jeżeli 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 PZP, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert.  

6.7 Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej lub informację, że 

Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej - załącznik nr 7 do SIWZ  

6.8 Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że 

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

zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w 

całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące 

przed upływem terminu składania ofert. 

6.9 Zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z 

opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub potwierdzenie, że 

uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 
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płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione 

nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania  ofert. 

6.10 Kopię przelewu wadium lub inny dokument potwierdzający wniesienie wadium. 

6.11 Ewentualne pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających 

się o zamówienie lub do reprezentowania Wykonawcy, jeśli Wykonawcę reprezentuje 

pełnomocnik wraz z zakresem umocowania. 

6.12 Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający , że wykonawca 

jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w ramach prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia, przy czym kwota (suma) ubezpieczenia dla 

jednego i wszystkich wypadków ubezpieczeniowych (zdarzeń związanych z przedmiotem 

zamówienia) nie może być niższa niż 300.000 zł. (słownie: trzysta tysięcy złotych).  

6.13 Dokument zawierający dowód, zgodnie z art.26 ust.2b ustawy PZP, że Wykonawca 

będzie dysponował zasobami do realizacji zamówienia jeżeli Wykonawca , wykazując 

spełnianie warunków, będzie polegał na zasobach innych podmiotów. 

6.14 Harmonogram rzeczowo finansowy robót i urządzeń technicznych - Załącznik nr 8 do 

SIWZ  

 

Dokumenty, o których mowa w pkt. 6.6; 6.8; 6.9; 6.10; 6.12  mogą być przedłożone w formie 

oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 

Dokumenty, o którym mowa w pkt. 6.1- 6.5; 6.7;  6.11; 6.13, 6.14  winny być złożone  w formie 

oryginału.  

 

W przypadku wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punktach 6.6, 6.8, 6.9 

Wykonawca składa dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono 

upadłości (dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składnia ofert) oraz, że nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na 

ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał prawem przewidziane zwolnienie, 

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

decyzji właściwego organu. Dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 

miesiące przed upływem terminu składnia ofert.  

Jeżeli w kraju zamieszkania lub siedziby Wykonawcy, nie wydaje się dokumentów, 

o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym 

określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy złożone przed notariuszem, 

właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 

gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania – wystawione z datą wymaganą dla tych dokumentów (jak 

w akapicie powyżej).  

W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego 

siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający 

może zwrócić się  do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby, lub 

kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie 

niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.  

W przypadku oferty składanej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu składa 

każdy z Wykonawców.  
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7. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcą oraz 

przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 

porozumiewania się z Wykonawcą. 

 

7.1  Korespondencja prowadzona jest w języku polskim i wymaga formy pisemnej.  

7.2 Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, Zamawiający i Wykonawcy 

przekazują sobie wzajemnie faksem lub drogą mailową z zastrzeżeniem punktu 7.3. 

7.3 Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym 

oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału 

w postępowaniu oraz pełnomocnictwa. 

7.4 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. 

7.5 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 7.4 oświadczy, że pisma tego nie otrzymał.  

7.6 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień 

w terminach i na warunkach określonych art. 38 ustawy PZP. 

7.7 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. 

7.8 Osobami upoważnionymi do udzielania wszelkich informacji na temat przedmiotu 

zamówienia są mgr inż. Marcin Matysek, tel./fax. 0-41 – 311 51 06 wew. 50, pokój nr 102. 

oraz mgr Marcin Sikorski, tel./fax. 0-41 – 311 51 06 wew. 60 pokój nr 109 A 

7.9 Adres poczty elektronicznej Zamawiającego: dyrekcja@swietokrzyskipn.org.pl  

 

8. Wymagania dotyczące wadium. 

8.1  Wykonawca winien wnieść wadium przetargowe w wysokości 1500 zł (słownie: jeden 

tysiąc pięćset zł) przed upływem terminu składania ofert. 

8.2 Wadium może być wnoszone w następujących formach :  

― pieniądzu, 

― poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo 

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

― gwarancjach bankowych, 

― gwarancjach ubezpieczeniowych,  

― poręczeniach  udzielanych  przez  podmioty  wskazane w art. 6b ust.5 pkt 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości (DZ. U. 2007, nr 42, poz. 275 z późń. zmianami) 

8.3 Wadium uiszczane w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek 

Świętokrzyskiego Parku Narodowego z siedzibą w Bodzentynie w Banku 

Gospodarstwa Krajowego O/Kielce nr 66 1130 1192 0027 6162 2820 0003.  

8.4 UWAGA !! 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.  
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8.5 Wadium podlega zwrotowi w przypadkach i na zasadach wskazanych w art. 46 ustawy 

PZP tj. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po 

wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem 

Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawcy, 

którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium 

niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający 

zwraca także wadium niezwłocznie na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed 

upływem terminu składania ofert. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium 

przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust 1, jeżeli w 

wyniku rozstrzygnięcia odwołania, jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz odsetkami 

wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 

pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za 

przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 

8.6 Zamawiający zatrzymuje wadium w przypadkach i na zasadach wskazanych w art. 46 

ust. 4 a i 5 ustawy PZP tj. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli 

Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył 

dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, 

chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.  

8.7 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta 

została wybrana: odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na 

warunkach określonych w ofercie, zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego 

stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

8.8 Wadium Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana może być na jego wniosek 

zaliczone na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy zgodnie z 

postanowieniami umowy postanowieniami umowy. 

 

9 Termin związania ofertą 

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

9.2 W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania 

ofertą Zamawiający może zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie 

tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak iż 60 dni. 

 

 

10 Opis sposobu przygotowania i złożenia oferty. 

10.1  Ofertę należy sporządzić w języku polskim w formie pisemnej. 

10.2  Oferta powinna być sporządzona na załączonym formularzu (załącznik nr 1 do SIWZ) 

w jednym egzemplarzu. 

10.3  Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. 

10.4  Nie dopuszcza się składania ofert częściowych, wariantowych i uzupełniających 

10.5  Oferta, a także wszelkie załączniki do oferty muszą być podpisane przez osobę lub organ 

upoważniony do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z reprezentacją wynikającą 

z właściwego rejestru. Każda zapisana strona oferty lub załączników wina być zaparafowana 

przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do jego reprezentacji. 

10.6 W przypadku podpisania oferty, oświadczeń i dokumentów przez osoby inne niż wskazane 

w odpowiednim rejestrze, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo w oryginale dla tych 

osób, podpisane przez osobę lub organ upoważniony do reprezentowania Wykonawcy 

zgodnie z reprezentacją wynikająca z właściwego rejestru.  
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10.7 Wszystkie kartki złożonej oferty powinny być kolejno ponumerowane, a ilość kartek 

wpisana do oferty cenowej. Nie spełnienie tego wymogu nie będzie skutkowało 

odrzuceniem oferty. Za kompletność złożonej oferty, która nie została ponumerowana 

Zamawiający nie bierze odpowiedzialności. Oferta musi być kompletna. 

 

Podwykonawcy 

10.8  Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której 

wykonanie powierzy podwykonawcom. 

10.9  Przy realizacji zamówienia z udziałem podwykonawcy zastosowanie mają przepisy          

art. 143a do 143c  ustawy prawo zamówień publicznych. 

10.10 Wymogi nałożone przez Zamawiającego wobec treści zawieranych umów z    

          podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami: 

- umowa nie może określać terminu zapłaty wynagrodzenia  dłuższego niż 30 dni od dnia 

doręczenia faktury,  

- w umowie zakres i wielkość  kar umownych nie mogą  być bardziej rygorystyczna niż te 

określone w umowie podstawowej pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą  

- w umowie wysokość  i warunki zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie mogą być 

bardziej rygorystyczne niż te określone w umowie podstawowej pomiędzy Zamawiającym i 

Wykonawcą  

- termin realizacji, sposób spełnienia świadczenia oraz zmiany zawartej umowy muszą być zgodne 

z wymogami określonymi w SIWZ.  

- zakazuje się wprowadzenia do umowy zapisów, które będą zwalniały wykonawcę z 

odpowiedzialności względem zamawiającego za roboty wykonane przez podwykonawcę lub 

dalszych podwykonawców. 

10.11  Nie ma obowiązku przedkładania umów o których mowa w pkt. powyżej  jeżeli wartość 

zawartych umów z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami na dostawy i usługi nie 

przekracza 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

 

11 Sposób złożenia oferty. 
11.1 Wykonawca powinien umieścić ofertę w zamkniętej kopercie, która będzie zaadresowana 

do Zamawiającego na adres: ul. Suchedniowska 4, 26-010 Bodzentyn, Sekretariat, pokój nr 

11 – w terminie do 22 kwietnia 2014 roku, godz. 10.15.  

11.2  Koperta powinna posiadać następujące oznaczenia: „Nie otwierać przed 22 kwietnia 

2014 roku” i „Ochrona ekosystemów leśnych Świętokrzyskiego Parku Narodowego 

poprzez ograniczenie skutków antropopresji na jego obszarze (wykonanie urządzeń 

technicznych na szlakach turystycznych ŚPN)”. 

11.3 Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod 

warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub 

wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu 

zmian lub wycofaniu oferty musi być złożone jak powyżej. Koperta powinna zostać 

dodatkowo oznaczona „Zmiana” lub „Wycofanie”. Wykonawca nie może wycofać oferty 

ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert. 

11.4  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”. Zgodnie z 

przepisem art.11 ust.4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. 2003, nr153 

poz.1503) tajemnicą przedsiębiorstwa są nieujawnione do wiadomości publicznej 

informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje 
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posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania 

w celu zachowania ich poufności. Do oferty Wykonawca dołączy pisemne uzasadnienie 

objęcia dokumentów tajemnicą ,  celem wykazania,  że zastrzeżone informacje stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust.4 w/w ustawy. 

12 Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 
12.1 Wykonawca powinien umieścić ofertę w zamkniętej kopercie, która będzie 

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

Sekretariat, pokój nr 11 – w terminie do 22 kwietnia 2014 roku, godz. 10.15. 

12.2 Oferty dostarczone przez Wykonawców po podanym terminie zostaną zwrócone 

Wykonawcy bez otwierania. 

12.3 Otwarcia ofert dokona Komisja Przetargowa powołana przez Zamawiającego, w 

siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 5, w dniu 22 kwietnia 2014 roku, o 

godz.10.30. 

 

13 Opis sposobu obliczania ceny oferty. 

13.1 Wykonawca, uwzględniając wszystkie wymogi , o których mowa w SIWZ, powinien 

w cenie brutto ująć wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania 

przedmiotu zamówienia oraz uwzględnić inne opłaty i podatki oraz ewentualne upusty 

i rabaty zastosowane przez wykonawcę. 

13.2 Cena brutto oferty uwzględniająca wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN 

cyfrowo i słownie. 

13.3 Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z 

wykonaniem zamówienia. 

13.4 Cena może być tylko jedna. 

13.5 Cena brutto nie ulega zmianie w przypadku zmiany stawki podatku Vat. 

 

14 Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofert, wraz 

z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

 

Za najkorzystniejszą Zamawiający uzna ofertę z najniższą ceną. 

 

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty według kryterium cenowego gdzie 

najniższa cena uzyska 100% punktów. Punktacja za cenę obliczana będzie następująco: cena 

brutto oferty najtańszej x 100 pkt. / cena brutto ocenianej oferty. 

 

W przypadku złożenia przez Wykonawców takiej samej ceny zastosowanie ma art. 91 pkt. 5, 

pkt. 6. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 

2013r. poz. 907 z późn. zm.). 

Termin złożenia oferty dodatkowej ustala się na siedem dni od momentu stwierdzenia złożenia 

oferty o tej samej wartości 

 

15 Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa, której wzór 

stanowi załącznik nr 4 do niniejszej specyfikacji. 

Termin zawarcia umowy zostanie wskazany przez Zamawiającego. 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu informacje dotyczące osób podpisujących umowę w 

jego imieniu.   
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16 Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

16.1 Przed podpisaniem umowy WYKONAWCA zobowiązuje się do wniesienia 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy na następujących zasadach: 

16.2 ZAMAWIAJACY będzie żądać od WYKONAWCY, którego oferta została wybrana 

jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy  

w wysokości 3% ceny całkowitej podanej w ofercie (brutto). 

16.3 Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru WYKONAWCY w jednej lub  

w kilku następujących formach:  

16.3.1 pieniądzu, 

16.3.2 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 

16.3.3 oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze 

16.3.4 zobowiązaniem pieniężnym, 

16.3.5 gwarancjach bankowych, 

16.3.6 gwarancjach ubezpieczeniowych, 

16.3.7 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 

pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji 

Rozwoju Przedsiębiorczości. 

16.4 W trakcie realizacji umowy WYKONAWCA może dokonać zmiany formy 

zabezpieczenia na jedna lub kilka ww. form zabezpieczenia, o których mowa w 

art.148 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

16.5 Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu WYKONAWCA wpłaca przelewem na 

rachunek bankowy wskazany przez ZAMAWIAJACEGO. 

16.6 Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, ZAMAWIAJACY przechowuje je na  

oprocentowanym rachunku bankowym. 

16.7 ZAMAWIAJACY zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami 

wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 

pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew 

pieniędzy na rachunek bankowy WYKONAWCY. 

16.8 ZAMAWIAJACY zwraca 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy po 

odbiorze końcowym i uznania przez ZAMAWIAJACEGO za należycie wykonane 

zamówienia, natomiast 30% zabezpieczenia po upływie okresu rękojmi za wady. 

 

 

17 Istotne postanowienia umowy 

 

17.1 Do wykładni postanowień umowy będą stosowane zapisy Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia.   

17.2 Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do niniejszej specyfikacji. Zamawiający żąda, 

aby umowa została zawarta na warunkach określonych we wzorze umowy 

stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. 

17.3 Treść umowy nie podlega żadnym negocjacjom po wyborze oferty najkorzystniejszej. 

17.4 Wykonawca jest zobowiązany do parafowania każdej strony umowy. 

 

 

18 Pouczenie o środkach odwoławczych 

Zamawiającemu w toku postępowania przysługują środki ochrony prawnej opisane w rozdziale 

1 i 2 Działu VI ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.). 

19 Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 punkt 

6 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

20 Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

21 Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej. 
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22    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  

23   Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  

24    Zamawiający przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie 

przeprowadził dialogu technicznego o którym mowa w art. 31a ustawy. 

25    Zamawiający nie dopuszcza rozliczania w walutach obcych. Rozliczenia między 

zamawiającym a wykonawcą dokonywane będą w PLN.  

26   Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.  

 

W załączeniu: 

1. Zał. nr 1 do SIWZ - Wzór oferty (załącznik nr 1 do oferty) 

2. Zał. nr 2 do SIWZ  - Kosztorys ofertowy  (załącznik nr 2 do oferty)  

3. Zał. nr 3 do SIWZ – Oświadczenie (załącznik nr 3 do oferty) 

4. Zał. nr 4 do SIWZ - Wzór umowy  

5. Zał. nr 5 do SIWZ – Wykaz wykonanych robót 

6. Zał. nr 4 do SIWZ – Projekt urządzeń technicznych  

7.Zał.nr 6 do SIWZ- Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej. 

 

 

 

 

 

Bodzentyn, 1 kwietnia 2014 r.      …………………………………………

    (miejscowość i data)      (podpis kierownika zamawiającego) 

 

 

 

RP ……………………………… 

 

 

 

 


