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UZ-410-57/14/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: 
Uzupełnienie bazy dydaktycznej poprzez wykonanie i montaż urządzeń na trzech ścieżkach 

edukacyjnych na Łysej Górze i Łysicy 
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: 1 lipca 2014 roku, godz. 11.00  
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: 1 lipca czerwca 2014 roku, godz. 11.15  
Wysokość wadium: 500 zł.  
Kryteria – cena 100%  
 

ZATWIERDZAJ ĄCY:  
Dyrektor ŚPN  

mgr inż. Piotr Szafraniec 

 
 
 
 
 

Bodzentyn 17 czerwca 2014 roku  
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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:  

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

907 z późniejszymi zmianami) zwana dalej ustawą PZP.  
2.2. 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. z 2013 poz. 231 ),  

2.3. 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. z 2013 poz. 1692),  

2.4 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot 
wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek 
przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej( Dz. U. z 2013, poz. 
1735) 

 
Postępowanie jest prowadzone z udziałem komisji przetargowej powołanej przez 
Zamawiającego odpowiednim zarządzeniem.  
 
3. Określenie przedmiotu zamówienia.  
 
Kod CPV 45212140-9 Obiekty rekreacyjne 
 
3.1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i montaż urządzeń na trzech ścieżkach 

edukacyjnych na Łysej Górze i Łysicy, w skład których wchodzić będzie: 
3.1.1 Słupek z podkładem do tablicy dużej – szt. 6. Słupki należy wykonać zgodnie z 

załączonym rysunkiem poglądowym wg projektu Parkowego Systemu Informacji (PSI) 
stanowiącego Załącznik nr 5 (ryc. 1a i 1b) do SIWZ.  Słupki o wymiarach 10 cm x 10 
cm x 275 cm wysokości, mocowane na metalowych kotwach o wymiarach: długość 
całkowita 100 cm, głębokość gniazda 20 cm. Gniazdo w przekroju ma posiadać 
wymiary 10,6 cm x 10,6 cm (ryc. 2). Całość kotwy ma być wykonana z blachy min. 0,3 
cm. Całość słupka i kotwę należy pomalować odpowiednio drewnochronem i farbą 
olejną na ciemny brąz. Na słupku należy umocować: 

− podkład drewniany do tablicy dużej o wymiarach 85 cm x 120 cm. Podkład pod 
tablicę należy umieścić równolegle do osi daszka, 

− daszek o wymiarach 90 cm szerokości x 40  cm wykonany według rysunku PSI 
wraz z elementami dekoracyjnymi (Zał. nr 5 ryc. 1a, 1b), 

− strzałki kierunkowe (Zał. nr 5 ryc. 5) - 12 szt. 
3.1.2. Słupek wyznaczający przystanek ścieżki edukacyjnej – 12 szt.  
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− słupek o przekroju kwadratu. Słupek ma posiadać wymiary 30 cm x 30 cm x 
70 cm wysokości, ścięty pod kątem z góry. Słupek ma zostać zamontowany na 
metalowych kotwach Załącznik nr 5 (ryc. 3) do SIWZ o wymiarach: długość 
całkowita 80 cm, głębokość gniazda 15 cm. Gniazdo w przekroju ma posiadać 
wymiary 30,6 cm x 30,6 cm. Całość kotwy ma być wykonana z blachy min. 0,3 cm. 
Słupek należy wykonać z drewna dębowego. Słupek i kotwy należy pomalować 
odpowiednio drewnochronem i farbą olejną na ciemny brąz. 

3.1.3. Ławki dębowe o wymiarach: długość 275 cm x szerokość 37-40 cm  
x wysokość 40 cm – 12 szt.  
Należy wykonać z drewna dębowego na wzór analogiczny jak na zdjęciu stanowiącym 
Załącznik nr 5 (ryc. 4) do SIWZ. Siedzisko powinno być wykonane z jednolitej kłody 
przeciętej wzdłuż. Wykonane nowe ławki dębowe mają być zamocowane na 
metalowych kotwach o wymiarach: długość całkowita 80 cm, głębokość gniazda 15 
cm. Całość kotwy ma być wykonana z blachy min. 0,3 cm. Całość ławki i kotwy 
należy pomalować odpowiednio drewnochronem i farbą olejną na ciemny brąz.   

3.1.4. druk tablic edukacyjnych dużych o formacie 85 cm x 120 cm – 6 szt. 
3.1.5. druk tablic edukacyjnych małych o formacie 30 cm x 34 cm – 12 szt. 
3.2 Montaż  urządzeń należy wykonać na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego przy: 
3.2.1. czerwonym szlaku turystycznym pieszym na odcinku Św. Katarzyna – Łysica (Obwód 

Ochronny Św. Katarzyna) 
− słupek z podkładem do tablicy dużej i 4 strzałki kierunkowe Załącznik nr 5 (ryc. 1a i 

1b) do SIWZ – 2 szt.  
− słupek wyznaczający przystanek ścieżki edukacyjnej – 4 szt. 
− ławki dębowe Załącznik nr 5 do SIWZ (ryc. 4) – 4 szt. 
− druk tablic edukacyjnych dużych o formacie 85 cm x 120 cm – 2 szt. 
− druk tablic edukacyjnych małych o formacie 30 cm x 34 cm – 4 szt. 

 
3.2.2. niebieskim szlaku turystycznym pieszym Nowa Słupia – Św. Krzyż tzw. „Droga 

Królewska” (Obwód Ochronny Św. Krzyż)  
− słupek z podkładem do tablicy dużej i 4 strzałki kierunkowe Załącznik nr 5 (ryc. 1a i 

1b) do SIWZ – 2 szt.  
− słupek wyznaczający przystanek ścieżki edukacyjnej – 4 szt. 
− ławki dębowe Załącznik nr 5 do SIWZ (ryc. 4) – 4 szt. 
− druk tablic edukacyjnych dużych o formacie 85 cm x 120 cm – 2 szt. 
− druk tablic edukacyjnych małych o formacie 30 cm x 34 cm – 4 szt. 

 
3.2.3. nowo wyznaczonej ścieżce edukacyjnej Nowa Słupia – Św. Krzyż (Obwód Ochronny 

Św. Krzyż) 
− słupek z podkładem do tablicy dużej i 4 strzałki kierunkowe Załącznik nr 5 (ryc. 1a i 

1b) do SIWZ – 2 szt.  
− słupek wyznaczający przystanek ścieżki edukacyjnej – 4 szt. 
− ławki dębowe Załącznik nr 5 do SIWZ (ryc. 4) – 4 szt. 
− druk tablic edukacyjnych dużych o formacie 85 cm x 120 cm – 2 szt. 
− druk tablic edukacyjnych małych o formacie 30 cm x 34 cm – 4 szt. 

 
3.3. Druk tablic  
3.3.1.    Dane techniczne tablic edukacyjnych: 

− Każda tablica będzie posiadać inny projekt 
− Wymiary tablicy 85 cm x 120 cm – 6 szt. oraz 30 cm x 34 cm – 12 sztuk 
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− Pełny kolor 4 na 0, CMYK  
− Wydruk - folia z wydrukiem naklejona na PCV o grubości 5-6 mm, tablice pokryte 

lakierem UV 
− Druk powinien być zabezpieczony przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi 

(deszcz, ujemna temperatura, słońce itp.), 
− Jako dodatkowe zabezpieczenie tablic Wykonawca dostarczy płyty pleksi o formacie 

85 cm x 120 cm i grubości 5 mm – 6 sztuk oraz o formacie 30 cm x 34 cm i grubości 5 
mm – 12 sztuk 

3.3.2. Wykonanie projektu leży po stronie Wykonawcy 
3.3.3. Zdjęcia oraz teksty do tablic Zamawiający przekaże Wykonawcy nie później niż 

miesiąc od daty zakończenia zadania 
3.3.4. Akceptacja propozycji koncepcji graficznej tablic nastąpi po uwzględnieniu 

wytycznych Zamawiającego 
3.3.5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zlecenia Wykonawcy korekt koncepcji 

graficznej oraz składu i treści do momentu uzyskania końcowej, pisemnej akceptacji 
od Zamawiającego 

3.3.6. Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia Zamawiającemu do akceptacji 
finalnej koncepcji  graficznej tablic przed wydrukiem 

3.3.7. Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia Zamawiającemu wyjściowego 
pliku graficznego w formatach: PDF, CDR (plik edytowalny) w dwóch kopiach 
zapisanych na nośniku CD 

3.4. Szczegółowa lokalizacja urządzeń zostanie wskazana przez pracownika 
Świętokrzyskiego Parku Narodowego nadzorującego prace.  

 
4.Termin wykonania umowy:  

Wykonawca zrealizuje zamówienie do dnia 30.09.2014 r.  
Zamawiający wymaga, aby do dnia 30.09.2014 r. Wykonawca zgłosił gotowość do 
odbioru wykonanych i zamontowanych prac opisanych w pkt. 3.  
 

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:  
− Spełnia warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP (Zamawiający nie 

stawia    szczególnych wymagań w zakresie spełniania tych warunków, spełnianie 
tych warunków Wykonawca potwierdzi przez złożenie oświadczenia).  

− Nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy PZP. 
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 warunki specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 
6.Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy 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 i 2 pkt. 5 ustawy PZP, każdy Wykonawca jest obowiązany załączyć do 
oferty sporządzonej według wzoru załączonego do niniejszej specyfikacji (Załącznik nr 1 do 
SIWZ) następujące dokumenty:  
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6.1. Oświadczenie na druku wg wzoru będącego załącznikiem nr 2 do SIWZ  o tym że: 
spełnia warunki podane w art. 22 ust.1 oraz, że nie podlega wykluczeniu na podstawie 
art. 24 ust.1 ustawy PZP,  

6.2 Aktualny odpis z właściwego rejestru lub 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. 

6.3. Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia  
      16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów ( Dz. U. z 2007 r. Nr 50,  

poz. 331 z późn. zmianami) lub informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy 
kapitałowej będąca załącznikiem nr 3 do SIWZ. 

 
Dokumenty są składane w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych za 

zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku Wykonawców mających siedzibę 
lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o 
których mowa w punkcie 6.2 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). 

 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 oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia, dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu, 
składa każdy z Wykonawców z osobna.  

 
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.  
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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. Osobą upoważnioną do udzielania wszelkich informacji na temat przedmiotu zamówienia 
jest mgr Marcin Sikorski, tel./fax. 0-41 – 311 51 06 wew.60, pokój nr 109a.  

7.9. Adres poczty elektronicznej Zamawiającego: dyrekcja@swietokrzyskipn.org.pl  
 
8.Wymagania dotyczące wadium.  
8.1. Wykonawca winien wnieść wadium przetargowe w wysokości 500 zł. (słownie:  

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. z 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.  

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 z odsetkami 
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za 
przelew pieniężny. 

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 lub zawarcie umowy w sprawie zamówienia 
publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.  
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9.Opis sposobu przygotowania i złożenia oferty.  

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

w jednym egzemplarzu.  
9.3.Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.  
9.4.Oferta musi obejmować całość zamówienia. Nie dopuszcza się składania ofert 

częściowych, wariantowych 
9.5.Oferta a także wszelkie załączniki do oferty muszą być podpisane przez osobę lub 

organ upoważniony do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z reprezentacją 
wynikająca z właściwego rejestru. Każda zapisana strona oferty lub załączników 
winna być zaparafowana przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do jego 
reprezentacji. Wskazane jest by Wykonawca ponumerował strony oferty. 

9.6.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 wynikającą z właściwego 
rejestru.  
 

      9.7. Na ofertę składają się:  
− Formularz ofertowy (Zał. nr 1 do SIWZ) 
− Oświadczenie na druku wg wzoru, o tym że Wykonawca: spełnia warunki podane w 

art. 22 ust.1 oraz, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 ustawy PZP  
(Zał. nr 2 do SIWZ) 

− Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy 
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 
50, poz. 331 z późn. zmianami) lub informacja o tym, że Wykonawca nie należy do 
grupy kapitałowej (Zał. nr 3 do SIWZ) 

− Wzór umowy, podpisany przez Wykonawcę i parafowany na każdej stronie,  
z podpisem i pieczęcią Wykonawcy (Zał. nr 4 do SIWZ) 

− Karta gwarancyjna – podpisana i parafowana na każdej stronie (Zał.  nr 7 do SIWZ) 
− Kosztorys ofertowy – stanowiący Zał. nr 6 do SIWZ 
− Aktualny odpis z właściwego rejestru lub 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. 

− Ewentualne pełnomocnictwo w oryginale dla Wykonawców wspólnie ubiegających 
się o udzielenie zamówienia dla pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i 
zawarcia umowy ewentualne pełnomocnictwo w oryginale w przypadku podpisania 
oferty, oświadczeń i dokumentów przez osoby inne niż wskazane w odpowiednim 
rejestrze  

−  Kopia przelewu wadium lub inny dokument potwierdzający wniesienie wadium  
9.8.Podpisy na ofercie, oświadczeniach i dokumentach powinny być czytelne albo 

opatrzone imienną pieczątką.  
9.9.Wszelkie poprawki (zmiany) dokonywane w treści oferty powinny być parafowane 

przez osoby wskazane w pkt. 9.5 albo 9.6. Brak parafy i daty powoduje uznanie 
poprawki za nieistniejącą.  
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9.10. 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, nr 153 poz.1503) tajemnicą przedsiębiorstwa są 
nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, 
organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje 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.  
 

10.Sposób złożenia oferty.  
10.1. Wykonawca powinien umieścić ofertę w zamkniętej kopercie, która będzie 

zaadresowana do Zamawiającego na adres: ul. Suchedniowska 4, 26-010 Bodzentyn. 
Koperta powinna posiadać następujące oznaczenia: „Nie otwierać przed 1 lipca 2014 
roku, przed godz. 11.15” i „Uzupełnienie bazy dydaktycznej poprzez wykonanie 
urządzeń na trzech ścieżkach edukacyjnych na Łysej Górze i Łysicy”. 

10.2. 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. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.  
11.1.Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w siedzibie Zamawiającego 

Sekretariat, pokój nr 11 – w terminie do dnia 1 lipca 2014 r. do godz. 11.00. 
11.2.Oferty dostarczone przez Wykonawców po podanym terminie zostaną zwrócone 

Wykonawcy bez otwierania.  
11.3.Otwarcia ofert dokona Komisja Przetargowa powołana przez Zamawiającego, w 

siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 103, w dniu  1 lipca 2014 roku o godz.11.15. 
 
12. Termin związania ofertą 
12.1.Wykonawca pozostaje związany ofertą przez 30 dni od upływu terminu do składania 

ofert. 
12.2.Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin 

związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed 
upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na 
przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 
 

13. Opis sposobu obliczania ceny oferty.  
Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty z 
uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (w tym podatku o towaru i usług) oraz 
ewentualnych upustów i rabatów. 
Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, w zaokrągleniu do 
drugiego miejsca po przecinku.  
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14. Opis kryteriów, którymi Zamawiaj ący będzie się kierował przy wyborze ofert, wraz 
z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.  

14.1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium cena 
100 %. Za najkorzystniejszą Zamawiający uzna ofertę z najniższą ceną.  

14.2. Sposób dokonania oceny: wg wzoru- ocena = Cn : Cb x100 pkt, gdzie Cn- cena 
najniższa, Cb- cena badana.  

14.3.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 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).  

14.4.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 SIWZ. Termin zawarcia umowy zostanie wskazany przez 
Zamawiającego.  
Wykonawca przekaże Zamawiającemu informacje dotyczące osób podpisujących umowę 
w jego imieniu.  
 
 

16.Istotne postanowienia umowy. 
16.1. Zamawiający żąda aby umowa została zawarta na warunkach określonych we wzorze 

umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. Wzór umowy nie podlega negocjacjom.  
16.2. Strony mogą w każdym czasie zmieniać treść umowy za ich obustronną zgodą; zmiana 

taka powinna nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Podstawą zmiany 
terminu wykonania umowy, mogą być w szczególności : 

16.2.1. Zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi (klęski żywiołowe, warunki 
atmosferyczne uniemożliwiające montaż urządzeń, dokonywanie odbiorów, zmiany 
spowodowane warunkami terenowymi lub innymi) 

16.2.2. Zmiany będące następstwem okoliczności na które żadna ze stron nie miała wpływu,  
16.2.3. Siła wyższa (wszystkie przypadki nieprzewidziane i niemożliwe do uniknięcia tj. 

działanie sił natury, epidemie, wojna itp.).  
 

 
 

17.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 Dz. U. z 
2013 r. poz. 907 z późn. zm.). Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o 
których mowa w art. 67 ust.1 punkt 6  ustawy Prawo zamówień publicznych.  

18.Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.  
19.Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.  
20.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  
21.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  
22. Zamawiający przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie 

przeprowadził dialogu technicznego, o którym mowa w art. 31a ustawy.  
23.Zamawiający nie dopuszcza rozliczania w walutach obcych. Rozliczenia między 

Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w PLN.  
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24.Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.  
25.Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 

punkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.  
28.Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  
 
 
 
 
Bodzentyn, dnia 17 czerwca 2014 roku.                 ................................................  
             (miejscowość i data)                                                                (podpis kierownika zamawiającego) 
                      
 
RP…………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załączniki do SIWZ:  
Zał. nr. 1. Wzór Oferty 
Zał. nr. 2. Oświadczenie  
Zał. nr. 3. Lista podmiotów  
Zał. nr. 4. Wzór umowy 
Zał. nr. 5. Projekty i ryciny 
Zał. nr. 6. Kosztorys ofertowy 
Zał. nr. 7. Karta gwarancyjna 
 


