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OP.282.25.2019.LS

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(dalej SIWZ)
DO ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
Podstawa prawna – art. 10 ust. 1 oraz art. 39 - 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.)
NAZWA ZAMÓWIENIA:

„Prace pielęgnacyjno – ochronne i hodowlane w ekosystemach leśnych
Świętokrzyskiego Parku Narodowego”
Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone zgodnie ze Wspólnym Słownikiem
Zamówień (CPV):
77200000-2 Usługi leśnictwa
77210000-5 Usługi pozyskania drewna
77211100-3 Usługi cięcia drewna
77211200-4 Transport dłużyc na terenie lasów
77211300-5 Usługi selekcji drzew
77211400-6 Usługi wycinania drzew
77230000-1 Usługi doraźne dotyczące leśnictwa
77231000-8 Usługi gospodarki leśnej
Termin składania ofert:

09.07.2019 roku, godz. 1000

Termin wpłaty wadium:

przed upływem terminu składania ofert

Termin otwarcia ofert :

09.07.2019 roku, godz. 1015

Wysokość wadium:

dla Części I w wysokości 1 400,00 zł
dla Części II w wysokości 3 000,00 zł

Bodzentyn, dnia 28.06.2019 r.

Zatwierdzam:
Dyrektor ŚPN
dr inż. Jan Reklewski
/podpis na oryginale/
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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)
1.

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie
NIP: 6572905857, REGON: 260571899
ul. Suchedniowska 4, 26-010 Bodzentyn,
tel. (41) 31 15 106
fax (41) 31 15 106 wew. 69
strona internetowa zamawiającego: bip.swietokrzyskipn.org.pl
poczta elektroniczna (e-mail): dyrekcja@swietokrzyskipn.org.pl
Godziny urzędowania: we wszystkie dni robocze (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych
od pracy) od godziny 7.30 do godziny 15.30.

2.

TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA
2.1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie
art. 10 ust. 1 oraz art. 39 – 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zmianami - dalej „PZP”) oraz
aktów wykonawczych do PZP.
2.2. Postępowanie jest prowadzone zgodnie zasadami przewidzianymi dla zamówień
o wartości niższej niż kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 PZP.
2.3. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw.
„procedury odwróconej”, o której mowa w art. 24aa ust. 1 i 2 PZP. Stosownie
do przywołanych przepisów Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie
zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza,
nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

3.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
,,Prace pielęgnacyjno – ochronne i hodowlane w ekosystemach leśnych Świętokrzyskiego
Parku Narodowego”
3.1 Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia
3.1.1

Przedmiotem zamówienia są usługi związane z ochroną ekosystemów
leśnych w ramach realizacji planów rzeczowo – finansowych: Przebudowa
drzewostanów, wycinanie drzew niepożądanych (trzebieże i użytki
przygodne), hodowla lasu.
3.1.2
Szczegółowy opis prac (czynności) wchodzących w skład przedmiotu
zamówienia, oraz szczegółowy opis technologii wykonywania
poszczególnych prac (czynności) wchodzących w skład przedmiotu
zamówienia, zawarty został w załączniku nr 1 do SIWZ.
3.1.3
Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części:
Część I - Zabiegi pielęgnacyjno - ochronne z zakresu pozyskania drewna i
hodowli lasu w Obwodzie Ochronnym Dąbrowa, Klonów i Chełmowa
Góra.
Część II - Zabiegi pielęgnacyjno – ochronne z zakresu pozyskania i zrywki
drewna oraz hodowli lasu w Obwodzie Ochronnym Chełmowa Góra.
Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub większą ilość Części. Oferta złożona na
daną Część musi obejmować cały zakres prac przewidzianych w SIWZ dla tej Części.
3.1.4
Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny
Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Realizacja poszczególnych Części
będzie się odbywała na obszarze Obwodów Ochronnych właściwych
dla danej części.
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3.2

Unormowania, których Wykonawca zobowiązany będzie w szczególności
przestrzegać przy realizacji przedmiotu zamówienia:
Roboty będą wykonywane według zasad obowiązujących w Świętokrzyskim Parku
Narodowym oraz w oparciu o:
3.2.1
Zarządzenie nr 62/2017 Dyrektora Świętokrzyskiego Parku Narodowego z
dnia 08 grudnia 2017 r. w sprawie odbioru drewna pochodzącego
z legalnego i nielegalnego pozyskania oraz w sprawie postępowania
z drewnem przeznaczonym do mineralizacji a posiadającym wartość
użytkową;
3.2.2
Zasady hodowli lasu (wprowadzone w życie zarządzeniem Nr 53 Dyrektora
Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 listopada 2011 r.);
3.2.3
Instrukcję ochrony lasu (wprowadzoną w życie zarządzeniem Nr 57
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 22 listopada 2011 r.);
3.2.4
Instrukcję ochrony przeciwpożarowej lasu (wprowadzoną w życie
zarządzeniem Nr 54 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia
21 listopada 2011 r.);
3.2.5
Instrukcję bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu
podstawowych prac z zakresu gospodarki leśnej (wprowadzoną w życie
zarządzeniem Nr 36 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia
20 kwietnia 2012 r.);
3.2.6
Ustawę z dnia 16 kwietnia 2004 r. „O ochronie przyrody” (t.j. Dz. U. z 2018
r., poz. 1614 ze zmianami);
3.2.7
Rozporządzenie Ministra Środowiska z 24 sierpnia 2006 r. „W sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z
zakresu gospodarki leśnej” (Dz.U. z 2006 r.161 poz. 1141);
3.2.8
Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej „W sprawie ogólnych
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy” (Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz.
1650 ze zmianami);
3.2.9
Ustawę z dnia 26 czerwca 1974 r. „Kodeks pracy” (tekst jednolity Dz.U.
z 2019 r. poz. 1040)
3.2.10 Ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. „Kodeks cywilny” (tekst jedn. Dz.U.
z 2018 r. poz. 1025 ze zmianami).

3.3

Zasady ogólne realizacji przedmiotu zamówienia:
3.3.1

3.4

3.5

Wykonawca będzie wykonywał Przedmiot Umowy na podstawie
pisemnych zleceń przekazanych Wykonawcy przez Przedstawicieli
Zamawiającego („Zlecenie”). Zlecenie określać będzie zakres prac
do wykonania, termin ich realizacji (termin zakończenia Umowy),
lokalizację, a w przypadku zaistnienia takiej potrzeby, również szczególne
wymagania co do sposobu wykonania prac.
3.3.2
Prace objęte przedmiotem zamówienia muszą być wykonane zgodnie
z zasadami obowiązującymi w Świętokrzyskim Parku Narodowym
wyszczególnionymi we „Wzorze umowy” stanowiącym załącznik nr 9
do SIWZ.
Wykonawca może powierzyć realizację elementów (części) przedmiotu zamówienia
podwykonawcom. W przypadku zamiaru wykonywania przedmiotu zamówienia
z udziałem podwykonawców Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej
ofercie: części zamówienia (zakresów rzeczowych), których wykonanie zamierza
powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.
Wskazanie takie należy umieścić na formularzu ofertowym. W przypadku braku
wskazania w ofercie podwykonawstwa Wykonawca będzie mógł wprowadzić
podwykonawcę wyłącznie na warunkach określonych w umowie.
Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę
na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wchodzące w skład
przedmiotu zamówienia polegające na pozyskaniu (ścinka drzew i wyróbka
sortymentów) surowca drzewnego, jeżeli wykonanie tych czynności polega na
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wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. - Kodeks pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1040).
3.5.1
W celu weryfikacji zatrudnienia osób, o których mowa powyżej,
Wykonawca przedstawi dokumenty, o których mowa w § 9 ust. 4 umowy
(wzór umowy –załącznik nr 9 do SIWZ).
3.5.2
Nie realizowanie czynności z zakresu pozyskania surowca drzewnego
(ścinka drzew i wyróbka sortymentów) przez osoby, o których mowa
powyżej skutkować będzie naliczeniem kar umownych określonych w § 13
umowy (wzór umowy – załącznik nr 9 do SIWZ).
3.5.3
Obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie dotyczy sytuacji,
w której Wykonawca lub podwykonawca osobiście wykonują powyższe
czynności (np. osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą,
wspólnicy spółki cywilnej, osoby prowadzące działalność wytwórczą
w rolnictwie w zakresie leśnictwa, zgodnie z przepisami ustawy prawo
przedsiębiorców z dnia 6 marca 2018 r..
4.

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA.
4.1 Termin realizacji zamówienia:
4.1.1
Dla części I - od 02.09.2019 r. do 15.11.2019 r. przy czy rozpoczęcie prac
przy pozyskaniu surowca drzewnego nie wcześniej niż od dnia
01.10.2019 r.
Dla części II – od 02.09.2019 r. do 30.11.2019 r. przy czy rozpoczęcie prac
przy pozyskaniu i zrywce surowca drzewnego nie wcześniej niż od dnia
01.10.2019 r.
Terminy wykonania poszczególnych prac w każdym z zadań będą określane
w Zleceniach sporządzanych przez Przedstawiciela Zamawiającego.

5.

INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA W
ART. 67 UST. 1 PKT 6 PZP; JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE UDZIELENIE
TAKICH ZAMÓWIEŃ.
5.1 Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67
ust. 1 pkt 6 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego,
o wartości do 10 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać
będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot
niniejszego zamówienia.
5.2 Zamówienia, o których mowa w pkt 5.1 będą polegały na powtórzeniu usług
zgodnych z usługami stanowiącymi przedmiot niniejszego zamówienia i zawartej
umowy. Zakresem usług stanowiących przedmiot zamówień, o których mowa w pkt
5.1 będą prace z zakresu przebudowy drzewostanów, wycinania drzew
niepożądanych (trzebieże i użytki przygodne), hodowli lasu, wskazane rodzajowo
w załączniku nr 1 do SIWZ.
5.3 Zamówienia, o których mowa w pkt 5.1 będą udzielane po przeprowadzeniu
odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
zamówienia z wolnej ręki.
5.4 Zamówienia, o których mowa w pkt 5.1 będą udzielane w przypadku wystąpienia
potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego usług stanowiących przedmiot
zamówienia na skutek warunków przyrodniczych bądź atmosferycznych, zmian na
rynku sprzedaży drewna lub powierzenia Zamawiającemu nowych zadań
gospodarczych lub publicznych, jak również w sytuacji braku możliwości wyłonienia
z przyczyn obiektywnych wykonawców usług leśnych w ramach podstawowych
trybów udzielania zamówień, celem zabezpieczenia niezbędnego wykonawstwa
prac.

6.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA
Z POSTĘPOWANIA.
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6.1

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art.
24 ust. 1 pkt 12-23 PZP, art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP.
Na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP Zamawiający wykluczy Wykonawcę,
w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie
w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli
przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art.
332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 roku – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z
2017 r. poz. 1508 z późn. zm.), lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem
Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia
wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego
majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo
upadłościowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 2344 z późn. zm.).

6.2

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 PZP dotyczące:
6.2.1
kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego
warunku udziału w postępowaniu;
6.2.2
sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Warunek w odniesieniu do sytuacji finansowej, zostanie spełniony, jeśli
Wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia na sumę gwarancyjną:

dla Części I – Zabiegi pielęgnacyjno - ochronne z zakresu pozyskania
drewna i hodowli lasu w Obwodzie Ochronnym Dąbrowa, Klonów i
Chełmowa Góra- 100 000,00 zł;

dla Części II - Zabiegi pielęgnacyjno – ochronne z zakresu
pozyskania i zrywki drewna oraz hodowli lasu w Obwodzie
Ochronnym Chełmowa Góra- 200 000,00 zł;
W przypadku składania ofert na więcej niż jedną część zamówienia w celu
wykazania spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej,
Wykonawca musi wykazać polisę OC o wartości nie mniejszej niż suma
wartości polis wymaganych przez Zamawiającego dla poszczególnych części,
na które została złożona oferta przez Wykonawcę.
6.2.3
zdolności technicznej lub zawodowej.
6.2.3.1 Warunek, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany
za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich
3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) zrealizował
lub realizuje (przy czym w tym przypadku będzie liczona wartość
zrealizowanej części przedmiotu umowy) co najmniej 1 usługę
(przez usługę rozumie się wykonywanie prac na podstawie
1 umowy) polegającą na wykonywaniu prac z zakresu
zagospodarowania lasu, pozyskania i zrywki drewna na kwotę nie
mniejszą niż:
a) dla Części I - Zabiegi pielęgnacyjno - ochronne z zakresu
pozyskania drewna i hodowli lasu w Obwodzie
Ochronnym Dąbrowa, Klonów i Chełmowa Góra –
30 000,00 zł netto;
b) dla Części II - Zabiegi pielęgnacyjno – ochronne z zakresu
pozyskania i zrywki drewna oraz hodowli lasu w Obwodzie
Ochronnym Chełmowa Góra – 30 000,00 zł netto;
6.2.3.2 Warunek, w zakresie potencjału technicznego, zostanie uznany
za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje:
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6.3

a) dla Części I – Zabiegi pielęgnacyjno - ochronne z zakresu
pozyskania drewna i hodowli lasu w Obwodzie Ochronnym
Dąbrowa, Klonów i Chełmowa Góra:
 co najmniej 1 szt. ciągnika do zrywki drewna (wraz
z osprzętem do zrywki co najmniej półpodwieszonej);
 co
najmniej
–
2
szt.
mechanicznych
pilarek
przystosowanych do pozyskania drewna;
 co najmniej - 2 szt. kos spalinowych;
b) dla Części II- Zabiegi pielęgnacyjno – ochronne z zakresu
pozyskania i zrywki drewna oraz hodowli lasu w obwodzie
ochronnym Chełmowa Góra:
 co najmniej 1 szt. ciągników zrywkowych lub ciągników
rolniczych przystosowanych do zrywki drewna;
 co
najmniej
–
2
szt.
mechanicznych
pilarek
przystosowanych do pozyskania drewna;
 co najmniej - 2 szt. kos spalinowych;
6.2.3.3 Warunek, w zakresie osób skierowanych przez Wykonawcę
do realizacji zamówienia, zostanie uznany za spełniony, jeśli
Wykonawca wykaże, że dysponuje:
a) dla Części I - Zabiegi pielęgnacyjno - ochronne z zakresu
pozyskania drewna i hodowli lasu w Obwodzie Ochronnym
Dąbrowa, Klonów i Chełmowa Góra:
 co najmniej 2 osobami, które ukończyły z wynikiem
pozytywnym szkolenie dopuszczające do pracy z pilarką
zgodnie z § 21 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia
24 sierpnia 2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu
gospodarki leśnej (Dz. U. Nr 161, poz. 1141) lub posiadające
odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie
poprzednio obowiązujących przepisów albo odpowiadające
im
uprawnienia
wydane
w
innych
Państwach
Członkowskich
Unii
Europejskiej
uznane
zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65);
b) dla Części II - Zabiegi pielęgnacyjno – ochronne z zakresu
pozyskania i zrywki drewna oraz hodowli lasu w obwodzie
ochronnym Chełmowa Góra:
 co najmniej 2 osobami, które ukończyły z wynikiem
pozytywnym szkolenie dopuszczające do pracy z pilarką
zgodnie z § 21 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia
24 sierpnia 2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu
gospodarki leśnej (Dz. U. Nr 161, poz. 1141) lub posiada
odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie
poprzednio obowiązujących przepisów albo odpowiadające
im
uprawnienia
wydane
w
innych
Państwach
Członkowskich
Unii
Europejskiej
uznane
zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65);
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie
z formułą „spełnia”/„nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach
Wykonawcy (załączniki nr 4 i 5 do SIWZ), następnie potwierdzonych
w dokumentach lub oświadczeniach złożonych przez Wykonawców, o których
mowa w pkt 7 SIWZ.
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6.4

6.5

6.6

7.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
każdy z warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt 6.2 winien spełniać
co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie.
Żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może
podlegać wykluczeniu z postępowania.
UWAGA! Jeżeli Wykonawca ubiega się o udzielenie kilku Części zamówienia
to nie może, celem wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu,
wskazać tego samego potencjału technicznego oraz tych samych osób
skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia.
Na podstawie art. 22d ust. 2 PZP Zamawiający może, na każdym etapie
postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli
zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne
przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ
na realizację zamówienia.

WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z
POSTĘPOWANIA ORAZ W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.
7.1 W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których
mowa w pkt 6.1 oraz w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału
w postępowaniu, o których mowa w pkt 6.2 Wykonawca będzie obowiązany
przedstawić Zamawiającemu następujące oświadczenia i dokumenty (w terminach
wskazanych w niniejszej SIWZ):
7.1.1
oświadczenia Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie spełnienia
warunków udziału w postępowaniu określonych w niniejszej SIWZ i braku
podstaw do wykluczenia, ( wzory – załącznik nr 4 i 5 do SIWZ).
Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza zostanie
wezwany do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych
na dzień złożenia następujących oświadczeń i dokumentów :
7.1.2
wykazu usług wykonanych w okresie 3 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania
i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub
są wykonywane należycie, sporządzonego zgodnie z załącznikiem nr 6
do SIWZ wraz z dowodami określającymi czy usługi te zostały wykonane
lub są wykonywane należycie.
Dowodami, o których mowa powyżej są referencje bądź inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane,
a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli
z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie
uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty
potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
7.1.3

7.1.4

wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych
dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz
z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami- zgodnie
z załącznikiem nr 8 do SIWZ;
wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia
publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności wraz z informacją o podstawie
do dysponowania tymi osobami- zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ;
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7.1.5
7.1.6

potwierdzenie, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego;
odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu
do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP;
Dokumenty wskazane w pkt 7.1 ppkt 7.1.2 – 7.1.6 Wykonawca będzie
obowiązany złożyć w terminie wskazanym przez Zamawiającego,
nie krótszym niż 5 dni, określonym w wezwaniu wystosowanym przez
Zamawiającego do Wykonawcy po otwarciu ofert. Dokumenty wskazane
w pkt 7.1 ppkt 7.1.2 – 7.1.6 powinny być aktualne na dzień złożenia
wyznaczony przez Zamawiającego.

7.2

7.3

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP
Wykonawca będzie zobowiązany złożyć oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wg wzoru stanowiącego załącznik
nr 3 do SIWZ). Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie
internetowej informacje dotyczące: (1) kwoty jaką zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia, (2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli
oferty w terminie oraz (3) ceny, terminu wykonania zamówienia. Wykonawca, w
terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej ww. informacji
przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności
do tej samej grupy kapitałowej. Wzór oświadczenia zawarty jest w załączniku nr 3
do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić
dokumenty bądź informacje, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie
składa każdy z takich Wykonawców.
Wykonawca może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych (warunki
wskazane w pkt 6.2.3) lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej (warunki wskazane
w pkt 6.2.2) innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z
nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji musi udowodnić Zamawiającemu, że
realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów,
w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Dokument, z
którego będzie wynikać zobowiązanie podmiotu trzeciego powinien wyrażać w
sposób jednoznaczny wolę udostępnienia Wykonawcy ubiegającemu się o
zamówienie, odpowiedniego zasobu, czyli wskazywać jakiego zasobu dotyczy,
określać jego rodzaj, zakres, czas udostępnienia oraz inne okoliczności wynikające
ze specyfiki danego zasobu. Z treści przedstawionego dokumentu musi
jednoznacznie wynikać: (1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego
podmiotu; (2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę,
przy wykonywaniu zamówienia publicznego; (3) zakres i okres udziału innego
podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; (4) czy podmiot, na
zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w
postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust.
1b PZP, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a
ust. 1 PZP, Wykonawca będzie zobowiązany do:
7.3.1
złożenia oświadczenia podmiotu trzeciego o spełnieniu warunków udziału
w postępowaniu (w zakresie warunku, w stosunku do którego udostępnia
swój potencjał) i braku podstaw do wykluczenia- zgodnie z załącznikiem
nr 5 do SIWZ;
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7.3.2

złożenia zobowiązania podmiotu trzeciego albo inny dokument służący
wykazaniu udostępnienia Wykonawcy potencjału przez podmiot trzeci
zgodnie z pkt 7.3. SIWZ- zgodnie z załącznikiem nr 10 do SIWZ;

Wykonawca, który wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust.
1b PZP, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a
ust. 1 PZP zobowiązany będzie do przedstawienia w odniesieniu do tych
podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 7.1 ppkt 7.1.6 Dokumenty
wymienione w pkt 7.1 ppkt 7.1.6 Wykonawca będzie obowiązany złożyć w terminie
wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni, określonym w wezwaniu
wystosowanym przez Zamawiającego do Wykonawcy po otwarciu ofert.
7.4 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów o których mowa w pkt 7.1 ppkt
7.1.6 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani
nie ogłoszono upadłości.
7.5 Dokumenty, o których mowa powyżej w pkt. 7.4 powinny być wystawione
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
7.6 Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 7.4,
zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie
Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji,
lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem
lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce
zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienia
pkt. 7.5 stosuje się odpowiednio.
7.7 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
miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji
dotyczących przedłożonego dokumentu.
7.8 W przypadku oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia (konsorcjum):
7.8.1
w formularzu oferty należy wskazać firmy (nazwy) wszystkich
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
7.8.2
oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Osoba
podpisująca ofertę musi posiadać umocowanie prawne do reprezentacji.
Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa załączonego
do oferty – treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres
umocowania;
7.8.3
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia składa każdy
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty
te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak
podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców
wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak
podstaw wykluczenia;
7.8.4
dokumenty, o których mowa w pkt 7.1 ppkt 7.1.6 obowiązany będzie
złożyć każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia;
7.8.5
wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy;
7.8.6
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wyznaczą
spośród siebie Wykonawcę kierującego (lidera), upoważnionego
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7.9

8.

do zaciągania zobowiązań, otrzymywania poleceń oraz instrukcji dla
i w imieniu każdego, jak też dla wszystkich partnerów;
7.8.7
Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać
wykonania umowy w całości przez lidera lub od wszystkich Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia łącznie lub każdego
z osobna.
Jeżeli jest to niezbędne do Zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o
udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać
Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu i spełniają warunki udziału w
postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone
uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych
oświadczeń lub dokumentów.

INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW,
A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ
Z WYKONAWCAMI.
8.1 Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
Leszek Sepioło; tel.: 41 / 31 15 106 wew. 16, kom. 690 098 003
Łukasz Pochwała; tel. 41 / 31 15 106 wew. 15, kom. 690 088 002
e- mail: dyrekcja@swietokrzyskipn.org.pl
od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 14.30, z wyłączeniem dni ustawowo
wolnych od pracy.
8.2
8.3
8.4
8.5

8.6
8.7

W postępowaniu o udzielenie zamówienia, wszystkie oświadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje, Zamawiający i Wykonawca przekazują pisemnie,
faksem lub przy pomocy poczty elektronicznej.
Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
Jeżeli Zamawiający i Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje faksem lub przy pomocy poczty elektronicznej, każda ze stron
na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę,
Zamawiający będzie uważał, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer
faksu lub adres e-mail podany przez Wykonawcę zostało doręczone w sposób
umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z jego treścią.
Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia Zamawiającego w formie
pisemnej o wszelkiej zmianie numeru faksu i adresu poczty elektronicznej podanego
w ofercie.
Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem, należy kierować na adres:
Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie
ul. Suchedniowska 4
26-010 Bodzentyn
e-mail: dyrekcja@swietokrzyskipn.org.pl

8.8 Zamawiający przewiduje możliwość zwołania zebrania Wykonawców w celu
wyjaśnienia treści SIWZ.
9.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
9.1 Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości określonej poniżej:
 dla Części I w wysokości 1 400,00 zł
 dla Części II w wysokości 3 000,00 zł
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
9.2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
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9.3

9.4

9.5

9.6

10.

 pieniądzu,
 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
 gwarancjach bankowych,
 gwarancjach ubezpieczeniowych,
 poręczeniach udzielonych 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 (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 110, 650, 1000, 1669).
Wadium wpłacane w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy
Zamawiającego w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Kielcach
nr rachunku: 66 1130 1192 0027 6162 2820 0003 z dopiskiem: „wadium
na zabezpieczenie oferty w postępowaniu OP.282.25.2019.LS, Część ___________.
”Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie
zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego. Dowód wniesienia
wadium w formie pieniężnej należy załączyć do oferty.
Z treści wadium wnoszonego w formie: poręczenia bankowego, gwarancji
bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych 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, powinno wynikać
bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego
w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu
pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz art. 46
ust. 5 PZP.
Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz MUSI BYĆ ZAŁĄCZONE
W ORYGINALE DO OFERTY. Wadium musi zabezpieczać ofertę na daną część
zamówienia przez cały okres związania ofertą. Wykonawca, który nie wniesie
wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium w wyznaczonym
terminie, zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana
za odrzuconą.
Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy:
9.6.1
nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia
(Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej
udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib;
9.6.2
określenie
wierzytelności,
która
ma
być
zabezpieczona
gwarancją/poręczeniem – określenie przedmiotu zamówienia;
9.6.3
kwotę gwarancji/poręczenia;
9.6.4
zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo
i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie
Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a PZP oraz
art. 46 ust. 5 PZP .

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
10.1 Termin, którym Wykonawca będzie związany złożoną ofertą wynosi 30 dni.
Zgodnie z art. 85 PZP bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu
składania ofert.
10.2 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.

11.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
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11.1

11.2
11.3
11.4
11.5
11.6

11.7

Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
nieważności. Oferta musi być napisana w języku polskim, powinna być
sporządzona czytelnie za pomocą maszyny do pisania, komputera lub ręcznie,
w sposób uniemożliwiający łatwe usunięcie zapisów, oraz podpisana przez osobę
upoważnioną.
W przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika, do oferty należy dołączyć
stosowne pełnomocnictwo dla takiego pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno
być załączone w oryginale lub kopii notarialnie potwierdzonej.
Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem
oferty.
Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane
własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
Wykonawcy przedstawiają ofertę zgodnie ze wszystkimi wymaganiami
określonymi w SIWZ.
Oferta musi zawierać formularz oferty wraz z arkuszem kalkulacji oferty (załącznik
nr 2 do SIWZ) a w przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika oraz
w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia –
pełnomocnictwo. Formularz oferty wraz z arkuszem kalkulacji oferty (załącznik
nr 2 do SIWZ) musi być wypełniony odrębnie dla każdej Części, na którą ofertę
składa Wykonawca. Składając ofertę na dwie lub więcej Części Wykonawca
składa formularz oferty oddzielnie na każdą z tych Części (w oddzielnych
kopertach) załączając do każdego formularza wymagane załączniki.
Ofertę można złożyć w kopercie lub innym nieprzeźroczystym opakowaniu.
Koperta (opakowanie) ma być opisana:
Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie
Oferta – przetarg nieograniczony na realizację zadania:
Prace pielęgnacyjno – ochronne i hodowlane w ekosystemach leśnych
Świętokrzyskiego Parku Narodowego”
- Część______________________”
nie otwierać przed 09 lipca 2019 r. godz. 1015

11.8

Koperta (opakowanie) zawierająca ofertę powinna być zamknięta i zabezpieczona
przed otwarciem, bez uszkodzeń, co gwarantuje zachowanie poufności jej treści
do czasu otwarcia. Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za skutki braku
zachowania powyższego sposobu opakowania i opisu kopert tj. np.: rozerwanie
koperty w czasie drogi do Zamawiającego, nieskuteczne doręczenie z powodu
złego opisu.
11.9 Każda strona kopii dokumentów w ofercie, wymaganych przez Zamawiającego ma
być potwierdzona ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM przez jedną z osób
upoważnionych do podpisywania oferty lub przez osobę posiadającą umocowanie
prawne czego dowód winien znaleźć się w ofercie. W sytuacji braku
potwierdzenia zgodności z oryginałem Zamawiający wezwie do uzupełnienia tego
braku.
11.10 Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej
kopii dokumentu, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu
jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie
może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.
11.11 Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wówczas
informacje te muszą być wyodrębnione w formie osobnego pakietu celem
zachowania przez Zamawiającego tajemnicy (Wykonawca musi wykazać, że
zastrzeżone informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa). Pakiet ten ma być
wyraźnie oznaczony „Tajemnice przedsiębiorstwa – nie udostępniać innym
uczestnikom postępowania”. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za
niezgodne z SIWZ przygotowanie w/w pakietu przez Wykonawcę. Stosowne
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11.12

11.13
11.14
11.15
11.16
11.17

11.18
11.19
11.20

12.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.
12.1

12.2
12.3
12.4
12.5

12.6
12.7
13.

zastrzeżenie Wykonawca winien złożyć na formularzu ofertowym. W przeciwnym
razie cała oferta zostanie ujawniona na wniosek każdej zainteresowanej osoby.
Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa
w rozumieniu ww. ustawy w momencie odmowy na wezwanie Zamawiającego
do odtajnienia przez Wykonawcę tej części oferty, skutkować będzie odtajnieniem
tej części oferty nie będącej tajemnicą przedsiębiorstwa przez Zamawiającego.
Wskazanym jest, aby wszystkie kartki oferty były ponumerowane i parafowane.
Zaleca się, aby oferta była zszyta/spięta w sposób uniemożliwiający wypadnięcie
jakiegokolwiek z dokumentów oferty.
Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia
do złożonej oferty w formie pisemnej przed terminem składania ofert.
Wprowadzone zmiany muszą być złożone wg takich samych zasad jak złożona
oferta tj. w odpowiednio oznakowanej kopercie z dopiskiem „ZMIANA”.
Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte na sesji publicznego
otwarcia ofert przy otwieraniu koperty Wykonawcy, który wprowadził zmiany
i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną dołączone
do oferty.
Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się
z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych
zasad jak wprowadzenie zmian) z napisem na kopercie „WYCOFANIE”.
Koperty oznakowane „WYCOFANIE” będą otwierane jako pierwsze. Oferty
wycofane nie będą otwierane na sesji publicznego otwarcia ofert i zostaną
zwrócone Wykonawcy.
W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia koperty,
Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki lub jej
przedterminowe otwarcie. Oferta taka nie weźmie udziału w postępowaniu.

Ofertę w formie pisemnej należy przesłać za pośrednictwem operatora
pocztowego, posłańca lub złożyć osobiście w Świętokrzyskim Parku Narodowym
z siedzibą w Bodzentynie do dnia 09.07.2019 r. do godz. 1000, pokój nr 11
(sekretariat). Obowiązuje data wpływu oferty.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 09.07.2019 r. o godz. 1015 w Świętokrzyskim Parku
Narodowym z siedzibą w Bodzentynie, 26-010 Bodzentyn, pokój nr 5 .
Otwarcie ofert jest jawne.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia oraz poszczególnych Części.
Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy i adresy Wykonawców, a także
informacje dotyczące ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert. Niezwłocznie po
otwarciu ofert Zamawiający zamieści informacje z pkt. 12.4 i 12.5 na stronie
internetowej.
Ofertę wniesioną po terminie zwraca się po upływie terminu przewidzianego
na wniesienie odwołania. Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę
o złożeniu oferty po terminie.
Wykonawcy mogą uczestniczyć w otwarciu ofert.

SPOSÓB OBLICZENIA CENY
13.1 Wykonawca określi w formularzu ofertowym cenę ryczałtową za wykonanie
całości zamówienia za daną Część i ujmie w tej cenie wszelkie koszty konieczne
do poniesienia dla prawidłowego i terminowego wykonania zamówienia, a w
szczególności koszty robocizny, odzieży ochronnej, paliwa, narzędzi,
ubezpieczenia, danin publicznych.
13.2 Do formularza oferty Wykonawca załączy arkusz kalkulacji oferty w którym poda
cenę za każdą pozycję przewidzianą dla danej Części, wartość danej pozycji
wynikającej z jej zakresu i cenę za wszystkie pozycje (prace) przewidziane w
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13.3

13.4
13.5

14.

Części, na którą jest składana oferta. Cena za wszystkie pozycje winna
odpowiadać cenie ryczałtowej brutto wskazanej w formularzu oferty.
Cenę ryczałtową należy podać w złotych w kwocie brutto w odniesieniu do
całego przedmiotu zamówienia w danej Części, z dokładnością do dwóch miejsc
po przecinku (zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrągleń) wraz
z wyszczególnieniem zastosowanej stawki podatku VAT.
Stawkę podatku od towarów i usług (VAT) należy uwzględnić w wysokości
obowiązującej na dzień składania ofert.
Wykonawca, składając ofertę, obowiązany jest poinformować Zamawiającego
(w formularzu oferty – załącznik nr 2), czy wybór oferty będzie prowadzić
do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami
ustawy o podatku od towarów i usług, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub
usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz
wskazując ich wartość bez kwoty podatku. Brak wskazania w formularzu oferty
(załącznik nr 2) informacji czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania
u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy
o podatku od towarów i usług będzie uznawane, jako informacja, że wybór oferty
Wykonawcy nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.

OPISY KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY
WYBORZE OFERTY ORAZ SPOSÓB OCENY I PORÓWNANIA OFERT.
14.1

14.2

Przy wyborze ofert, w każdej części Zamawiający będzie się kierował
następującymi kryteriami oceny ofert:
 Cena – 60 %,
 Aspekty społeczne realizacji przedmiotu zamówienia – 10 %,
 Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia – 30 %.
Sposób obliczania punktów dla poszczególnych kryteriów:
14.2.1 W ramach kryterium „Cena” ocena ofert zostanie dokonana przy
zastosowaniu wzoru:
Cn
C = ------------ x100 pkt x 60 %
Co
gdzie:
C – liczba punktów w ramach kryterium „Cena”,
Cn - najniższa cena spośród ofert ocenianych
Co - cena oferty ocenianej
Ocenie w ramach kryterium „Cena” podlegać będzie cena łączna brutto
podana w formularzu oferty dla danej Części (załącznik nr 2 do SIWZ).

14.2.2

Z uwagi na postanowienia art. 91 ust. 3a PZP, jeżeli złożono ofertę,
której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług,
Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej
ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć
zgodnie z tymi przepisami.
W ramach kryterium „Aspekty społeczne realizacji przedmiotu
zamówienia” oceniane będzie przyjęcie przez Wykonawcę zobowiązania
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umownego do wykonywania następujących czynności: melioracje
agrotechniczne - wyłącznie przez osoby zatrudnione na podstawie
umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy. Zasady realizacji
tego zobowiązania oraz zasady odpowiedzialności za jego niewykonanie
zostały opisane we wzorze umowy (stanowiącym załącznik nr 9 do
SIWZ). We wzorze umowy (stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ)
zobowiązanie do wykonywania czynności z zakresu hodowli lasu
wchodzących w skład przedmiotu zamówienia wyłącznie przez osoby
zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów
Kodeksu pracy jest określane, jako „Obowiązek Zatrudnienia”.
Aspekty społeczne realizacji przedmiotu zamówienia (części) zamówienia
dla poszczególnych Części obejmują następujące czynności:
Część I – melioracje agrotechniczne
Część II – melioracje agrotechniczne

14.2.3

Wykonawca zamieści informację o przyjęciu na siebie zobowiązania
umownego do wykonywania następujących czynności: melioracje
agrotechniczne, wchodzących w skład przedmiotu zamówienia wyłącznie
przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu
przepisów Kodeksu pracy w formularzu oferty (załącznik nr 2 do SIWZ).
Brak wskazania w formularzu oferty przyjęcia przez Wykonawcę
zobowiązania, o którym mowa w zdaniu poprzednim będzie uznawane,
jako nieprzyjęcie takiego zobowiązania, a oferta uzyska 0 pkt w ramach
niniejszego kryterium oceny ofert. Oferta Wykonawcy, który zaciągnie
takie zobowiązanie otrzyma 10 pkt.
W ramach kryterium „Samodzielna realizacja kluczowych elementów
(części) zamówienia” oceniane będzie przyjęcie przez Wykonawcę
zobowiązania umownego do wykonywania kluczowych elementów
(części) zamówienia, określonych przez Zamawiającego w SIWZ,
samodzielnie przez Wykonawcę składającego ofertę, tj. bez udziału
podwykonawców. Zasady realizacji tego zobowiązania oraz zasady
odpowiedzialności za jego niewykonanie zostały opisane we wzorze
umowy (stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ). We wzorze umowy
(stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ) zobowiązanie do wykonywania
kluczowych elementów (części) zamówienia, określonych przez
Zamawiającego w SIWZ, samodzielnie przez Wykonawcę składającego
ofertę, tj. bez udziału podwykonawców jest określane, jako „Obowiązek
Samodzielnej Realizacji”.
Kluczowe elementy (części) zamówienia dla poszczególnych Części
obejmują następujące czynności:
Część I - całość prac z zakresu ścinki i wyróbki sortymentów
Część II - całość prac z zakresu ścinki i wyróbki sortymentów, zrywki
drewna
Wykonawca zamieści informację o przyjęciu na siebie zobowiązania
umownego do samodzielnej realizacji kluczowych części zamówienia
w formularzu oferty (załącznik nr 2 do SIWZ). Brak wskazania
w formularzu oferty przyjęcia przez Wykonawcę zobowiązania, o którym
mowa w zdaniu poprzednim będzie uznawane, jako nieprzyjęcie takiego
zobowiązania, a oferta uzyska 0 pkt w ramach niniejszego kryterium
oceny ofert. Oferta Wykonawcy, który zaciągnie takie zobowiązanie
otrzyma 30 pkt.

14.3 Za najkorzystniejszą ofertę w danej Części uznana zostanie oferta, która uzyska
największą sumę punktów uzyskanych w ww. kryteriach oceny ofert. Kryteria
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wskazane w pkt 14.1 zostaną zastosowane we wszystkich Częściach. Oferta może
uzyskać maksymalnie 100 punktów.
14.4 Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej
ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający
spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną.
14.5 Ocena ofert zostanie dokonana oddzielnie dla każdej Części.
15.

INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY
PO WYBORZE OFERT W CELU ZAWARCIA UMOWY.

BYĆ

DOPEŁNIONE

15.1 Przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca którego
oferta została uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest dopełnić następujących
formalności:
15.1.1 wnieść wymagane zabezpieczanie należytego wykonania umowy;
15.1.2 przedłożyć Zamawiającemu:
 umowę konsorcjum, jeżeli zamówienie będzie realizowane przez
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
 zaświadczenia o ukończeniu z wynikiem pozytywnym szkolenia
specjalistycznego z zakresu pracy pilarką dla osób wskazanych
w wykazie osób;
 umowy o pracę osób wykonujących czynności wchodzące w skład
przedmiotu zamówienia polegające na pozyskaniu surowca drzewnego,
jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w
sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks
pracy (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1040).

Niedopełnienie wskazanych formalności będzie traktowane jako uchylanie się przez
Wykonawcę od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
15.2 Wszelkie istotne dla stron postanowienia zawiera wzór umowy stanowiący
załącznik nr 9 do SIWZ. Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty
Wykonawcy. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej
umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru
Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności w niej
wymienionych z uwzględnieniem podanych we wzorze umowy warunków
ich wprowadzenia.
16.

POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCY
W TOKU POSTĘPOWANIA O ZMÓWIENIEPUBLICZNE.
16.1 Wykonawcom oraz innym osobom, których interes doznał uszczerbku w wyniku
naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP, przysługuje prawo
wniesienia Odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej na zasadach
określonych w dziale VI ustawy dla postępowań o wartości mniejszej, od kwoty
o której mowa w art. 11 ust. 8 ustawy. Na orzeczenie Izby stronom oraz
uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
16.2 Ponadto Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania
poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy PZP czynności
podjętej lub czynności zaniechanej, do której był zobowiązany na podstawie ustawy
PZP, na które nie przysługuje odwołanie.

17.

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
17.1 Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy
przez Wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą w danej
Części.
17.2 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosić będzie 5 % łącznej ceny
brutto przypadającej na daną część zamówienia.
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17.3

Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej
lub w kilku następujących formach:

 pieniądzu;
 poręczeniach
bankowych
lub
poręczeniach
spółdzielczej
kasy
oszczędnościowo-kredytowej z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze
zobowiązaniem pieniężnym;
 gwarancjach bankowych;
 gwarancjach ubezpieczeniowych;
 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.
17.4 Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane.
18.

ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH.

19.

ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Z ZASTOSOWANIEM AUKCJI ELEKTRONICZNEJ.

20.

ZAMAWIAJĄCY
NIE
W POSTĘPOWANIU.

21.

ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM
A WYKONAWCĄ W WALUTACH OBCYCH.
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH - RODO
22.1 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz. U. UE. L Nr 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej
„RODO”, Zamawiający informuje, że:
22.1.1 Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Świętokrzyski Park
Narodowy z siedzibą w Bodzentynie, ul. Suchedniowska 4, 26-010
Bodzentyn, tel. 41 311 51 06, w imieniu którego działa Dyrektor –
dr inż. Jan Reklewski.
22.1.2 Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym
w przypadku pytań o swoje dane osobowe można skontaktować się pod
adresem e-mail: iodo@swietokrzyskipn.org.pl.
22.1.3 Dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1
lit. c RODO, w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie
zamówienia
publicznego,
prowadzonym
w
trybie
przetargu
nieograniczonego oraz w celu archiwizacji.
22.1.4 Odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty,
którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu
o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 PZP. Zamawiający udostępni dane osobowe,
o których mowa w art. 10 RODO jedynie w celu umożliwienia korzystania
ze środków ochrony prawnej, do upływu terminu do ich wniesienia.
22.1.5 Przekazane dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji
celu, dla którego dane te zostały przekazane, a po tym czasie - przez okres
a także w zakresie przewidzianym przez przepisy powszechnie
obowiązującego prawa.
22.1.6 Obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio
Wykonawcy dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym
w przepisach PZP, związanych z udziałem w postępowaniu o udzieleniu
zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych
wynikają z PZP.

22.

PRZEWIDUJE
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ZWROTU

KOSZTÓW

UDZIAŁU

22.1.7
22.1.8

W odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą
podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO
Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo:








22.1.9

na podstawie art. 15 RODO dostępu do treści swoich danych (w przypadku
gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust 1-3 rozporządzenia
2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może
żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji
mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub
daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego),
na podstawie art. 16 RODO sprostowania danych osobowych (skorzystanie
z tego prawa nie może skutkować zmianą wyniku postępowania, zmianą
postanowień umowy oraz nie może naruszać integralności protokołu i jego
załączników),
na podstawie art. 18 RODO żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których
mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma
zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby
fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego UE
lub państwa członkowskiego),
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
w przypadku gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy
RODO.

Osobie, której dane dotyczą nie przysługuje prawo:




w związku z art. 17 ust. 3 lit. b), d) lub e) RODO żądania usunięcia danych
osobowych,
przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, o którym
mowa w art. 21 RODO, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

Do obowiązków Wykonawcy należą m.in. obowiązki wynikające z RODO, w szczególności
obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których
dane osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże
obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania,
gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami
(vide: art. 13 ust. 4 RODO). Ponadto Wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek
informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje
Zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej
jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust.4 RODO. W związku z powyższym
Wykonawca w formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ, składa (o ile
dotyczy) stosowne oświadczenie.
23.

ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ
23.1. Załącznik nr 1 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia;
23.2. Załącznik nr 2 - formularz ofertowy wraz z arkuszem kalkulacji oferty;
23.3. Załącznik nr 3 - oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy
kapitałowej;
23.4. Załącznik nr 4 - oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust.1
ustawy PZP dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania;
23.5. Załącznik nr 5 - oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust.1
ustawy PZP dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu;
23.6. Załącznik nr 6 - wzór wykazu wykonanych usług w okresie ostatnich trzech lat
przed upływem składania ofert;
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23.7.

Załącznik nr 7 - wzór wykazu osób posiadających uprawnienia i zaświadczenia
skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego zgodnie
z pkt. 6.2.3.3) SIWZ;
23.8. Załącznik nr 8 - wzór wykazu sprzętu skierowanego przez Wykonawcę
do realizacji zamówienia publicznego;
23.9. Załącznik nr 9 - wzór umowy;
23.10. Załącznik nr 10 - niewiążący wzór zobowiązania o oddaniu Wykonawcy
do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia;
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Załącznik nr 1 do SIWZ OP.282.25.2019.LS

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Dotyczy: wniosku o wszczęcie postępowania, o udzielenie zamówienia publicznego nr OP.282.25.2019.LS
Przedmiotem zamówienia są usługi związane z ochroną ekosystemów leśnych w ramach realizacji planów
rzeczowo – finansowych:
 Przebudowy drzewostanów, wycinanie drzew niepożądanych (trzebieże i użytki przygodne),
 hodowla lasu.
Szczegółowy zakres usług dla Części od nr I do nr II
1.

Część I - Zabiegi pielęgnacyjno - ochronne z zakresu pozyskania drewna i hodowli lasu w Obwodzie
Ochronnym Dąbrowa, Klonów i Chełmowa Góra.
1.1
Nazwa działania: Wspomaganie naturalnych procesów renaturalizacyjnych zachodzących
w drzewostanach przez usuwanie drzew lokalnie obcych wprowadzonych w wyniku sadzenia
głównie sosny hamującej tempo tych procesów – O.O Dąbrowa, O.O Klonów.
Zabieg pielęgnacyjno-ochronny o charakterze trzebieży późnej, którego celem jest kształtowanie
mozaikowego charakteru lasu - odsłanianie grup Db, Bk, Gb i Jd oraz innych gatunków rosnących
w dolnym piętrze lub wchodzących do górnej warstwy drzewostanu poprzez usunięcie sosny.
W ramach przedmiotu zamówienia przewidziano do wykonania w O.O Dąbrowa i
O.O Klonów zadanie polegające na ścince drzew i wyróbce sortymentów w zakres którego
wchodzi:
 Prace przygotowawcze związane z przygotowaniem stanowiska do ścinki zgodnie
z obowiązującymi przepisami dotyczącymi zasad BHP, łącznie z oznakowaniem pozycji
tablicami zakazu wstępu, które będą umieszczone minimum 100 m od miejsca wykonywania
prac i utrzymywane przez cały okres trwania prac na danej pozycji. Lokalizacja tablic przed
rozpoczęciem prac wymaga uzgodnienia z leśniczym właściwego obwodu ochronnego,
 ścinka wyznaczonych drzew z ewentualnym wykorzystaniem ciągnika i urządzeń
technicznych do rozciągania sztuk (loco pień),
 okrzesywanie (loco pień),
 przerzynka i manipulacja drewna zgodnie ze wskazaniami leśniczego właściwego obwodu
ochronnego (loco pień),
 przygotowanie drewna do odbiórki poprzez udostępnienie go do pomiarów i oględzin
(w szczególności usunięcie gałęzi, ułożenie drewna w sposób umożliwiający jego pomiar,
ocenę występujących wad i ewentualną manipulację) - loco pień,
 przygotowanie do pomiaru surowca drzewnego zgodnie z normą PN-93/D-95000,
PN-92/D-95017, PN-91/D-95018 (loco pień).
Szczegółowy zakres usług zawiera tab. 1.

Tab.1 - szczegółowy zakres usług
Lp.

Opis czynności

Typ

oddział gatunek

ilość

grupa

Termin realizacji
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siedliskowy
lasu
1

2
3
4
5

6
7
8
Razem

Ścinka drzew i wyróbka
sortymentów (W, S2, S4) w
O.O Dąbrowa
Ścinka drzew i wyróbka
sortymentów (W, S2, S4) w
O.O Dąbrowa
Ścinka drzew i wyróbka
sortymentów (W, S2, S4) w
O.O Dąbrowa
Ścinka drzew i wyróbka
sortymentów (W, S2, S4) w
O.O Dąbrowa
Ścinka drzew i wyróbka
sortymentów (W, S2, S4) w
O.O Dąbrowa
Ścinka drzew i wyróbka
sortymentów (W, S2, S4) w
O.O Dąbrowa
Ścinka drzew i wyróbka
sortymentów (W, S2, S4) w
O.O Klonów
Ścinka drzew i wyróbka
sortymentów (W, S2, S4)) w
O.O Klonów
Ścinka drzew i wyróbka
sortymentów (W, S2, S4)

Lwyż

33a

So

( m3)

W

S

102

80

22

Lwyż

33b

So

47

32

15

Lwyż

33d

So

156

125

31

Lwyż

33f

So

12

6

6

Lwyż

33i

So

181

154

27

Lwyż

33j

So

23

15

8

Lwyż

237a

So

379

200

179

Lwyż

237g

So

184

100

84

Lwyż

33 a, b,
d, f, i, j,
237 a,
237 g

So

1084

712 m3 372 m3

zamówienia

od
01.10.2019 r. do
15.11.2019 r.

od
01.10.2019 r. do
15.11.2019 r.

1.1.1 Przewidywany rozkład sortymentowy drewna:
Wielkowymiarowe iglaste (W)

m3

712

Średniowymiarowe iglaste (S2)

m3

122

Średniowymiarowe iglaste (S4)

m3

250

Razem

m3

1084

1.1.2 Zamawiający nie dopuszcza manipulowania sortymentu grupy W przekraczających
długości transportowych.
1.1.3 Zamawiający nie dopuszcza możliwości wykonywania pozyskania drewna przy użyciu
maszyn wielooperacyjnych.

1.2.

Nazwa działania: Kształtowanie siedliska modrzewia, w szczególności podgatunku modrzewia
polskiego, a także wspomaganie naturalnych odnowień tego gatunku łącznie z przygotowaniem
gleby pod naturalny obsiew – O.O Chełmowa Góra.
Zabieg obejmuje działania ochronne polegające na usuwaniu w miejscach występowania
młodego pokolenia modrzewi pochodzących z sukcesji naturalnej odrośli usuniętych wcześniej
drzew (głównie buków) oraz krzewów podszytowych (w tym młodego pokolenia pochodzącego z
sukcesji naturalnej i podrostu bukowego, krzewów leszczyny, bzu czarnego i koralowego oraz
innych gatunków) hamujących wzrost i zagłuszających naturalne odnowienie modrzewia. Zabieg
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prowadzony będzie również w miejscach gdzie nie zaobserwowano odnowienia
modrzewiowego, celem stworzenia sprzyjających warunków do jego powstania.
W ramach przedmiotu zamówienia przewidziano do wykonania w O.O Chełmowa Góra prace z
zakresu hodowli lasu (melioracje agrotechniczne) przez które Zamawiający rozumie wycinanie
odrośli, podszytów, nalotów, podrostów, jeżyn, malin, paproci, roślinności zielnej,
z pozostawieniem na powierzchni. Podczas wykonywania prac należy chronić siewki oraz młode
pokolenie modrzewi pochodzących z sukcesji naturalnej.
Szczegółowy zakres usług zawiera tab. 2.
Tab.2 - szczegółowy zakres usług
Lp.

1
2
3
4
5
6
7

2.

Opis czynności

Melioracje
agrotechniczne
Melioracje
agrotechniczne
Melioracje
agrotechniczne
Melioracje
agrotechniczne
Melioracje
agrotechniczne
Melioracje
agrotechniczne
Melioracje
agrotechniczne
Razem

Oddział,
pododdz

Typ
siedlisko
wy lasu

Pow.
całkowit
a w (ha)

Powierzchnia
zredukowana
w (ha)

Melioracje
agrotechniczne wg
katalogu norm
czasu dla prac
leśnych
wykonywanych w
zagospodarowaniu
lasu Pracochłonność
określona wg
katalogu w (rbg)

1Ad

Lwyż.

4,94

2,96

150,96

2Ah

Lwyż.

2,29

1,83

93,33

1Ah

Lwyż.

3,37

1,35

43,47

1Ai

Lwyż.

6,55

2,00

89,60

3Aa

Lwyż.

3,36

2,02

90,50

3Ac

Lwyż.

7,31

3,00

153,00

3Ad

Lwyż.

5,52

2,00

64,40

33,34

15,16

685,26

Termin realizacji
zamówienia

od
02.09.2019 r.
do
15.11.2019r.

od
02.09.2019 r.
do
15.11.2019r.

Część II - Zabiegi pielęgnacyjno - ochronne z zakresu pozyskania i zrywki drewna oraz hodowli lasu w
Obwodzie Ochronnym Chełmowa Góra.
2.1 Nazwa działania: Usuwanie obcych geograficznie osobników modrzewia zagrażających
miejscowemu genotypowi modrzewia polskiego na Uroczysku Chełmowa Góra
– O.O Chełmowa Góra.
Pozyskanie drewna w zabiegu mającym na celu wyeliminować ze składu gatunkowego
drzewostanu modrzewia obcego pochodzenia.
W ramach przedmiotu zamówienia przewidziano do wykonania zadanie w O.O Chełmowa Góra
polegające na ścince drzew i wyróbce sortymentów w zakres którego wchodzi:
 Prace przygotowawcze związane z przygotowaniem stanowiska do ścinki zgodnie
z obowiązującymi przepisami dotyczącymi zasad BHP, łącznie z oznakowaniem pozycji
tablicami zakazu wstępu, które będą umieszczone minimum 100 m od miejsca wykonywania
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prac i utrzymywane przez cały okres trwania prac na danej pozycji. Lokalizacja tablic przed
rozpoczęciem prac wymaga uzgodnienia z leśniczym właściwego obwodu ochronnego,
 ścinka wyznaczonych drzew z ewentualnym wykorzystaniem ciągnika i urządzeń
technicznych do rozciągania sztuk (loco pień),
 okrzesywanie (loco pień),
 przerzynka i manipulacja drewna zgodnie ze wskazaniami leśniczego właściwego obwodu
ochronnego (loco pień),
 przygotowanie drewna do odbiórki poprzez udostępnienie go do pomiarów i oględzin
(w szczególności usunięcie gałęzi, ułożenie drewna w sposób umożliwiający jego pomiar,
ocenę występujących wad i ewentualną manipulację) - loco pień,
 przygotowanie do pomiaru surowca drzewnego zgodnie z normą PN-93/D-95000, PN-92/D95017, PN-91/D-95018 (loco pień).
Szczegółowy zakres usług zawiera tab. 3.
Tab.3 - szczegółowy zakres usług
Lp.

1

Opis czynności

Typ
siedliskowy
lasu

Ścinka drzew i wyróbka
sortymentów (W, S2,
S4)

Lwyż

oddział gatunek

5Aa

Md

ilość
( m3)

1579

grupa

Termin realizacji
zamówienia

W

S

1254

325

od
01.10.2019 r.
do
30.11.2019r.

2.1.1 Przewidywany rozkład sortymentowy drewna:
Grupa/Gatunek

Md

Wielkowymiarowe iglaste (W)

m3

1254

Średniowymiarowe iglaste (S2)

m3

109

Średniowymiarowe iglaste (S4)

m3

216

Razem

m3

1579

2.1.2 Zamawiający nie dopuszcza manipulowania sortymentu grupy W przekraczających
długości transportowych.
2.1.3 Zamawiający nie dopuszcza możliwości wykonywania pozyskania drewna przy użyciu
maszyn wielooperacyjnych.
2.2 Nazwa działania: Usuwanie obcych geograficznie osobników modrzewia zagrażających
miejscowemu genotypowi modrzewia polskiego na Uroczysku Chełmowa Góra
– O.O Chełmowa Góra.
W ramach przedmiotu zamówienia przewidziano do wykonania zadanie w O.O Chełmowa Góra
polegające na zrywce drewna grupy W obejmujące:
 Zrywka drewna z miejsca jego wycinki do wskazanego przez leśniczego miejsca składowania
w taki sposób minimalizujący uszkadzanie drzew pozostających na powierzchni po zabiegu.
 Przeciąganie sztuk po składnicy, mygłowanie drewna. Mygły drewna wielkowymiarowego
należy układać na legarach umożliwiających swobodny przepływ powietrza pomiędzy
składowanym drewnem a podłożem.
 Zabezpieczenie drzew rosnących przy wylotach oraz zakrętach szlaków operacyjnych przed
uszkadzaniem (zastosowana technologia osłon pozostaje w gestii Wykonawcy). Zastosowane
osłony po zakończonej zrywce należy usunąć.
 Wyrównanie w razie potrzeby nawierzchni uszkodzonych w trakcie zrywki szlaków
operacyjnych i dróg leśnych, rowów itp..
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Szczegółowy zakres usługi zawiera tab. 4.
Tab.4 - szczegółowy zakres usług
L.P

Oddział,
pododdział

Strefa
zrywki

Odległość
zrywki (m)

1

5Aa

2

300

Opis czynności

Jedno
stka
rozlic
zenio
wa

Zrywka
drewna

M3

Masa
drewna Md
grupy W
przewidziana
do zrywki z
szacunków
brakarskich
1254

Termin
realizacji
zamówienia

od
01.10.2019 r.
do
30.11.2019r.

2.3 Nazwa działania: Kształtowanie widnego lasu (grądu, dąbrowy lub boru mieszanego o luźnej
więźbie drzewostanu) o charakterze pastwiskowym, ze znacznym udziałem drzew starych
– O.O Chełmowa Góra
Zabieg pielęgnacyjno - ochronny mający na celu objęcie ochroną czynną stabilizującą widnego
grądu, dąbrowy i/lub boru mieszanego o luźnej więźbie drzewostanu, poprzez bieżące usuwanie
podszytów, a także nalotów, podrostów i odrośli takich gatunków jak buk, jodła, zakrzaczeń
leszczynowych i grabowych oraz krzewów – bzu czarnego, bzu koralowego, kaliny i innych,
z zachowaniem siewek modrzewia i dębu.
W ramach przedmiotu zamówienia przewidziano do wykonania prace z zakresu hodowli lasu
(melioracje agrotechniczne) przez które Zamawiający rozumie wycinanie odrośli, podszytów,
podrostów, nalotów, jeżyn, malin, paproci, roślinności zielnej, z pozostawieniem na powierzchni.
Szczegółowy zakres usługi zawiera tab. 5.
Tab.5 - szczegółowy zakres usług
Lp.

1
2
3

Opis czynności

Oddział,
pododdz

Melioracje
3Ak
agrotechniczne
Melioracje
3Al
agrotechniczne
Melioracje
4Ac
agrotechniczne
Razem

Typ
siedliskowy
lasu

Pow.
całkowita
w (ha)

Powierzchnia
zredukowana
w (ha)

Melioracje
agrotechniczne
wg katalogu norm
czasu dla prac
leśnych
wykonywanych w
zagospodarowani
u lasu Pracochłonność
określona wg
katalogu w (rbg)

Termin realizacji
zamówienia

Lwyż.

9,83

7,86

253,09

Lwyż.

1,70

1,70

54,74

od
02.09.2019 r.
do
30.11.2019r.

Lwyż.

8,50

1,70

54,74

20,03

11,26

362,57

od
02.09.2019 r.
do
30.11.2019r.
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Część I – Zabiegi pielęgnacyjno ochronne z zakresu pozyskania drewna
i hodowli lasu w obwodzie ochronnym
Dąbrowa, Klonów i Chełmowa Góra
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
(Nazwa i adres wykonawcy)

_________________________________ dnia __________________ r.

OFERTA
Świętokrzyski Park Narodowy
z siedzibą w Bodzentynie
ul. Suchedniowska 4, 26-010 Bodzentyn
Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na realizację zadania „Prace
pielęgnacyjno – ochronne i hodowlane w ekosystemach leśnych Świętokrzyskiego Parku
Narodowego” składamy niniejszym ofertę na Część I - ,,Zabiegi pielęgnacyjno - ochronne z zakresu
pozyskania drewna i hodowli lasu w obwodzie ochronnym Dąbrowa, Klonów
i Chełmowa Góra” tego zamówienia:
1.

Oferujemy wykonanie zamówienia w tej Części za cenę ryczałtową:
_____________________________________złotych brutto
(słownie:________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
_________________w tym kwota netto w wysokości _____________________________ złotych
(słownie:________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
_________________plus podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami w
wysokości ____________________________________ złotych
(słownie:________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
_________________

2.

Oświadczamy, że powyższa cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu
Umowy, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ.

3.

Informujemy, że wybór oferty nie będzie/będzie* prowadzić do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług,
Rodzaj usługi których świadczenie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług:***
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
__________________
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Wartość ww. usług bez kwoty podatku wynosi:***
________________________________________________ PLN.
4.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, w tym
także ze wzorem umowy i uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do przygotowania
niniejszej oferty. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy
zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia oraz w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, a przed
zawarciem umowy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

5.

Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

6.

Następujące zakresy rzeczowe wchodzące w przedmiot zamówienia zamierzamy zlecić
następującym podwykonawcom:
Podwykonawca (firma lub nazwa)

Zakres rzeczowy

Nazwy (firmy) podwykonawców, na których zasoby powołujemy się na zasadach
określonych w art. 22a ust. 1 PZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału
w
postępowaniu,
o
których
mowa
w
art.
22
ust.
1b
PZP:
________________________________________________________________________________________
_________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
___________________________.
7.

Następujące informacje zawarte w naszej ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa:***
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
__________________. Uzasadnienie zastrzeżenia ww. informacji jako tajemnicy
przedsiębiorstwa zostało załączone do naszej oferty.

8.

Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na adres:
________________________________________________________________________________________
_________
e-mail:
______________________________________________fax:_______________________________________

9.

Wykonawca zobowiązuje się/nie zobowiązuje się* do wykonywania następującej czynności:
melioracje agrotechniczne, wchodzącej w skład przedmiotu zamówienia wyłącznie przez
osoby zatrudnione na podstawę umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy
(„Obowiązek Zatrudnienia” – zgodnie z wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 9 do
SIWZ).

10.

Wykonawca zobowiązuje się/nie zobowiązuje się* do samodzielnej realizacji kluczowych
elementów zamówienia określonych dla niniejszej Części przez Zamawiającego w
specyfikacji istotnych warunków zamówienia („Obowiązek Samodzielnej Realizacji” –
zgodnie z wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ)
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11.

Oświadczamy, iż realizując zamówienie będziemy stosować przepisy rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 2016 r. nr 119 s. 1 - ,,RODO”)

12.

Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
1)
RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio
pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym
postępowaniu.**

13.

Załącznikami do niniejszej oferty są:

1. Załącznik nr 1 do formularza oferty: Arkusz kalkulacji oferty
2. …………………………………………………………………………………………………………..
3. …………………………………………………………………………………………………………..
4. …………………………………………………………………………………………………………..
5. …………………………………………………………………………………………………………..

6. …………………………………………………………………………………………………………..
14.

Wykonawca jest mikro, małym, średnim przedsiębiorcą - TAK / NIE *

_______________________________
(podpis Wykonawcy)

*
1)

- niepotrzebne skreślić
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

** W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi
wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści
oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).
*** Wypełnić jeśli dotyczy

Załącznik nr 1 do Formularza oferty

Część I – Zabiegi pielęgnacyjno ochronne z zakresu pozyskania drewna
i hodowli lasu w obwodzie ochronnym
Dąbrowa, Klonów i Chełmowa Góra
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__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
(Nazwa i adres wykonawcy)

_________________________________ dnia __________________ r.

ARKUSZ KALKULACJI OFERTY
Dla zadania pn.: „Prace pielęgnacyjno – ochronne i hodowlane w ekosystemach leśnych
Świętokrzyskiego Parku Narodowego” Część I.

Lp.

Opis czynności

oddział

1

Ścinka drzew i wyróbka 33a, b, d,
sortymentów (W, S2, S4)
f, i, j
237a, g

2

Melioracje
agrotechniczne

gatunek Jednostka
rozliczenio
wa

So

M3

ilość

Cena
jednostkowa
netto
(zł)

Wartość całkowita
netto
(zł)

1084

1Ad, 2Ah,
x
HA
15,16
1Ah, 1Ai,
3Aa, 3Ac,
3Ad
Łączna wartość (suma wartości całkowitej netto) w zł
Stawka podatku VAT w %
Wartość podatku VAT w zł
Wartość oferowana brutto w zł

_______________________________
(podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 2 do SIWZ OP.282.25.2019.LS

Część II – Zabiegi pielęgnacyjno ochronne z zakresu pozyskania i zrywki
drewna oraz hodowli lasu w obwodzie
Chełmowa Góra
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
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(Nazwa i adres wykonawcy)

_________________________________ dnia __________________ r.

OFERTA
Świętokrzyski Park Narodowy
z siedzibą w Bodzentynie
ul. Suchedniowska 4, 26-010 Bodzentyn
Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na realizację zadania „Prace
pielęgnacyjno – ochronne i hodowlane w ekosystemach leśnych Świętokrzyskiego Parku
Narodowego” składamy niniejszym ofertę na Część II - ,, Zabiegi pielęgnacyjno - ochronne z
zakresu pozyskania i zrywki drewna oraz hodowli lasu w obwodzie Chełmowa Góra” tego
zamówienia:
3.

Oferujemy wykonanie zamówienia w tej Części za cenę ryczałtową:
_____________________________________złotych brutto
(słownie:________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
_________________w tym kwota netto w wysokości _____________________________ złotych
(słownie:________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
_________________plus podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami w
wysokości ____________________________________ złotych
(słownie:________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
_________________

4.

Oświadczamy, że powyższa cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu
Umowy, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ.

3.

Informujemy, że wybór oferty nie będzie/będzie* prowadzić do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług,
Rodzaj usługi których świadczenie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług:***
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
__________________
Wartość ww. usług bez kwoty podatku wynosi:***
________________________________________________ PLN.

4.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, w tym
także ze wzorem umowy i uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do przygotowania
niniejszej oferty. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy
zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia oraz w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, a przed
zawarciem umowy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

5.

Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
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6.

Następujące zakresy rzeczowe wchodzące w przedmiot zamówienia zamierzamy zlecić
następującym podwykonawcom:

Podwykonawca (firma lub nazwa)

Zakres rzeczowy

Nazwy (firmy) podwykonawców, na których zasoby powołujemy się na zasadach
określonych w art. 22a ust. 1 PZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału
w
postępowaniu,
o
których
mowa
w
art.
22
ust.
1b
PZP:
________________________________________________________________________________________
_________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
___________________________.
7.

Następujące informacje zawarte w naszej ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa:***
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
__________________. Uzasadnienie zastrzeżenia ww. informacji jako tajemnicy
przedsiębiorstwa zostało załączone do naszej oferty.

8.

Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na adres:
________________________________________________________________________________________
_________
e-mail:
______________________________________________fax:_______________________________________

9.

Wykonawca zobowiązuje się/nie zobowiązuje się* do wykonywania następującej czynności:
melioracje agrotechniczne, wchodzącej w skład przedmiotu zamówienia wyłącznie przez
osoby zatrudnione na podstawę umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy
(„Obowiązek Zatrudnienia” – zgodnie z wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 9 do
SIWZ).

10.

Wykonawca zobowiązuje się/nie zobowiązuje się* do samodzielnej realizacji kluczowych
elementów zamówienia określonych dla niniejszej Części przez Zamawiającego w
specyfikacji istotnych warunków zamówienia („Obowiązek Samodzielnej Realizacji” –
zgodnie z wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ)

11.

Oświadczamy, iż realizując zamówienie będziemy stosować przepisy rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 2016 r. nr 119 s. 1 - ,,RODO”)

12.

Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
1)
RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio
pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym
postępowaniu.**

13.

Załącznikami do niniejszej oferty są:
Strona 6 z 8

1. Załącznik nr 1 do formularza oferty : Arkusz kalkulacji oferty
2. …………………………………………………………………………………………………………..
3. …………………………………………………………………………………………………………..
4. …………………………………………………………………………………………………………..
5. …………………………………………………………………………………………………………..

6. …………………………………………………………………………………………………………..
14.

Wykonawca jest mikro, małym, średnim przedsiębiorcą - TAK / NIE *

_______________________________
(podpis Wykonawcy)

*
1)

- niepotrzebne skreślić
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

** W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi
wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści
oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).
*** Wypełnić jeśli dotyczy
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Załącznik nr 1 do Formularza oferty

Część II – Zabiegi pielęgnacyjno ochronne z zakresu pozyskania i
zrywki drewna oraz hodowli lasu w
obwodzie Chełmowa Góra
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
(Nazwa i adres wykonawcy)

_________________________________ dnia __________________ r.

ARKUSZ KALKULACJI OFERTY
Dla zadania pn.: „Prace pielęgnacyjno – ochronne i hodowlane w ekosystemach leśnych
Świętokrzyskiego Parku Narodowego” Część II.
Lp.

Opis czynności

oddział

gatunek

Jednostka
rozliczeniowa

ilość

1

Ścinka drzew i wyróbka
sortymentów (W, S2, S4)

5Aa

Md

M3

1579

2

Zrywka drewna

5Aa

Md

M3

1254

3

Melioracje
agrotechniczne

x

HA

11,26

3Ak, 3Al
4Ac

Cena
jednostkowa
netto
(zł)

Wartość całkowita netto
(zł)

Łączna wartość (suma wartości całkowitej netto) w zł
Stawka podatku VAT w %
Wartość podatku VAT w zł
Wartość oferowana brutto w zł

_______________________________
(podpis Wykonawcy)
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Załącznik nr 3 do SIWZ OP.282.25.2019.LS
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
(Nazwa i adres wykonawcy)

_______________________________________, dnia ___________________ r.
OŚWIADCZENIE
O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ
Przystępując do postępowania w sprawie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na „Prace pielęgnacyjno – ochronne i hodowlane w ekosystemach leśnych
Świętokrzyskiego Parku Narodowego”, Część …………,
Ja niżej podpisany
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________
działając w imieniu i na rzecz
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
oświadczam, że Wykonawca, którego reprezentuję nie należy do grupy kapitałowej*.
oświadczam, że Wykonawca, którego reprezentuję należy do grupy kapitałowej w skład której wchodzą
następujący Wykonawcy którzy złożyli oferty, oferty częściowe w niniejszym postępowaniu*:
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

_______________________________
(podpis Wykonawcy)

* - niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 4 do SIWZ OP.282.25.2019.LS
Zamawiający:
Świętokrzyski Park Narodowy
z siedzibą w Bodzentynie
NIP: 6572905857,
REGON: 260571899
ul. Suchedniowska 4,
26-010 Bodzentyn
Wykonawca:
……………………………………………………
……………………………………………..…......
....
……………………………………………………..
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności
od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:
……………………………………………………
……………………………………………………
…..
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

Oświadczenie Wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Na

potrzeby

postępowania

o

udzielenie

zamówienia

publicznego

pn. „Prace pielęgnacyjno – ochronne i hodowlane w ekosystemach leśnych Świętokrzyskiego Parku
Narodowego” Część_______, prowadzonego przez Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w
Bodzentynie oświadczam, co następuje:
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
1.

Oświadczam,

że

nie

podlegam

wykluczeniu

z

postępowania

na

podstawie

art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
2.

(UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział wykluczenie wykonawcy z postępowania
na podstawie ww. przepisu)

Oświadczam,

że

nie

podlegam

wykluczeniu

z

postępowania

na

podstawie

art. 24 ust 5 pkt 1 ustawy Pzp.
…………….…….(miejscowość),dnia ………………………………. r.
…………………………………………
(podpis)
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Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie
art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art.
24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z
ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………..…………………...........………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE

DOTYCZĄCE

PODMIOTU,

NA

KTÓREGO

ZASOBY

POWOŁUJE

SIĘ

WYKONAWCA:
Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby
powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: ……………………………………………………………………...(podać pełną
nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)nie zachodzą podstawy
wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.
…………….……. (miejscowość),dnia ……………………..………. r.
…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………………………………. r.
…………………………………………
(podpis)
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Załącznik nr 5 do SIWZ OP.282.25.2019.LS
Zamawiający:
Świętokrzyski Park Narodowy
z siedzibą w Bodzentynie
NIP: 6572905857,
REGON: 260571899
ul. Suchedniowska 4,
26-010 Bodzentyn,
Wykonawca:
……………………………………………………
………………………………………………..……
….
……………………………………………………..
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności
od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:
……………………………………………………
……………………………………………………
…..
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

Oświadczenie Wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Na

potrzeby

postępowania

o

udzielenie

zamówienia

publicznego

pn. „Prace pielęgnacyjno – ochronne i hodowlane w ekosystemach leśnych Świętokrzyskiego Parku
Narodowego” Część___________, prowadzonego przez Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w
Bodzentynie, oświadczam, co następuje:
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego
w

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w pkt. 6.2.

…………….…………..…. (miejscowość), dnia …………………….……. r.
…………………………………………
(podpis)
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INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez
zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w pkt. 6.2, polegam na zasobach
następującego/ych

podmiotu/ów:

……………………………………………………………………………………………………..……
..……………………………………………………………………………………………………………….……………………………………..….…
…..,
w

następującym

zakresie:

………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………… (wskazać podmiot i określić
odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….…………. (miejscowość), dnia ………………………….……. r.

…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

……………………...……. (miejscowość),dnia ………………….……. r.

…………………………………………
(podpis)
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Załącznik nr 6 do SIWZ OP.282.25.2019.LS

Wykonawca:
…………......................................
…................................................
(peła nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:
………………………...................
…...............................................
(imię, nazwisko/podstawa do reprezentacji)
W związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie
przetargu nieograniczonego pn.

„Prace

pielęgnacyjno – ochronne i hodowlane w ekosystemach

leśnych Świętokrzyskiego Parku Narodowego” Część____________ składam:
WYKAZ WYKONANYCH USŁUG W OKRESIE OSTATNICH 3 LAT,
PRZED UPŁYWEM SKŁADANIA OFERT
Data wykonania
Przedmiot usług
- należy szczegółowo
wskazać wykonane usługi
z uwzględnieniem pkt.
Początkowa Końcowa
6.2.3.1) SIWZ

Lp.

Nazwa odbiorcy
(zleceniodawcy)

Wartość prac w
zakresie
elementów
wymienionych w
pkt. 6.2.3.1) SIWZ

1.

2.
3.
4.
5.
(…)



Tabelę należy dostosować do liczby wykonanych usług.
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W celu potwierdzenia spełniania warunku w zakresie doświadczenia Wykonawcy, w wykazie
usług należy wskazać wykonanie usług, o których mowa w pkt. 6.2.3.1) SIWZ oraz załączyć do
wszystkich pozycji wykazu dowody, że usługi te zostały wykonane należycie (np. referencje).

……………………………, dnia ………...................................
…………………………………………..
Podpis osoby/ób uprawnionej/ych
do reprezentowania Wykonawcy
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Załącznik nr 7 do SIWZ OP.282.25.2019.LS
Wykonawca:
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
........................................................................................................................ ..............
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:
………………………………………………………………………………
(imię, nazwisko/podstawa do reprezentacji)
W związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu
nieograniczonego pn.

„Prace

pielęgnacyjno – ochronne i hodowlane w ekosystemach leśnych

Świętokrzyskiego Parku Narodowego” Część_______ składam:

WYKAZ OSÓB POSIADAJĄCYCH UPRAWNIENIA I ZAŚWIADCZENIA
SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ DO REALIZACJI
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO ZGODNIE Z PKT. 6.2.3.3) SIWZ
L.p. Imię i nazwisko

Zakres wykonywanych
czynności oraz
proponowana rola
(funkcja) w realizacji
niniejszego zamówienia

Informacje na
temat
kwalifikacji
zawodowych i
uprawnień

Informacja o
podstawie
dysponowania przez
Wykonawcę
wskazaną osobą

1
2
3

(…)

…………………………… dnia ………………..
…………………………………………………
Podpis osoby/ób uprawnionej/ych
do reprezentowania Wykonawcy
Uwaga
Zgodnie z pkt. 3.5 SIWZ Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę
na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wchodzące w skład przedmiotu zamówienia
polegające na pozyskaniu surowca drzewnego (ścinka drzew i wyróbka sortymentów), jeżeli wykonanie tych
czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1040).

Załącznik nr 8 do SIWZ OP.282.25.2019.LS

Wykonawca:
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
........................................................................................................................ ..............
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:
………………………………………………………………………………
(imię, nazwisko/podstawa do reprezentacji)

W związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie
przetargu nieograniczonego pn. „Prace pielęgnacyjno – ochronne i hodowlane w ekosystemach
leśnych Świętokrzyskiego Parku Narodowego” Część__________ :
OŚWIADCZAM(Y), ŻE: DYSPONUJE(MY) NIEZBĘDNYMI DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA
NARZĘDZIAMI I URZĄDZENIAMI
Lp. Opis
Liczba
informacja o podstawie do
(rodzaj, nazwa producenta, model, nr rejestracyjny, jednostek
dysponowania (np.
nr seryjny)
własność) lub nazwa
podmiotu udostępniającego
1.

2.

3.

4.
5.

…………………………… dnia ………………..
………………………………………………….
Podpis osoby/ób uprawnionej/ych
do reprezentowania Wykonawcy
*niepotrzebne skreślić

OP.282.25.2019.LS

Załącznik nr 9 do SIWZ OP.282.25.2019.LS
Wzór umowy

Umowa nr /2019
Zawarta w dniu ___________ r. w Bodzentynie pomiędzy:
Świętokrzyskim Parkiem Narodowym z siedzibą w Bodzentynie;
ul. Suchedniowska 4, 26-010 Bodzentyn, NIP: 6572905857, REGON: 260571899,
reprezentowanym przez:
Dyrektora Świętokrzyskiego Parku Narodowego z siedzibą w Bodzentynie - dr inż. Jana Reklewskiego
zwanym dalej „Zamawiającym”,
a
(w przypadku osób prawnych i spółek handlowych nieposiadających osobowości prawnej)
_______________________________________ z siedzibą w ____________________________________
ul. _________________________________________________
__ - ___ ____________________________________________
wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym
w ______________________ pod numerem ______________________
NIP _________________________________, REGON ____________________________________
reprezentowaną przez:
_________________________________________________
_________________________________________________,
zwaną dalej „Wykonawcą”,
lub
(w przypadku osób fizycznych wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej)
p. _______________________________________ zam. w ____________________________________
ul. _________________________________________
__ - ___ ____________________________________________
NIP _________________________________, REGON ____________________________________ działającą/ym
osobiście
zwaną/ym dalej „Wykonawcą”,
lub
(w przypadku konsorcjum osób fizycznych wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej)
Wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia publicznego w składzie:
1) p. _______________________________________ zam. w ____________________________________
ul. _________________________________________________
__ - ___ ____________________________________________
NIP _________________________________, REGON ____________________________________
2) p. _______________________________________ zam. w ____________________________________
ul. _________________________________________
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__ - ___ ____________________________________________
NIP _________________________________, REGON ____________________________________
3) p. _______________________________________ zam. w ____________________________________
ul. _________________________________________
__ - ___ ____________________________________________
NIP _________________________________, REGON ____________________________________
reprezentowanymi przez _______________________________________________, działającego na podstawie
pełnomocnictwa z dnia _________ r.
zwanymi dalej łącznie „Wykonawcą”,
zaś wspólnie zwanymi dalej „Stronami”,
w wyniku dokonania wyboru oferty Wykonawcy jako oferty najkorzystniejszej („Oferta”), złożonej
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizacje zadania „Prace pielęgnacyjno –
ochronne i hodowlane w ekosystemach leśnych Świętokrzyskiego Parku Narodowego” –
OP.282.25.2019.LS, Część ……. przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
(„Postępowanie”), na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 –„PZP”) została zawarta umowa („Umowa”)
następującej treści:
§1
Przedmiot Umowy
1.

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania na terenie Obwodu Ochronnego
………………… usługi z zakresu gospodarki leśnej polegające na wykonaniu zamówienia pn. „Prace
pielęgnacyjno – ochronne i hodowlane w ekosystemach leśnych Świętokrzyskiego Parku
Narodowego” Część…………

2.

Opis prac z określeniem lokalizacji usług oraz terminami ich realizacji wchodzących w zakres
Przedmiotu Umowy został określony w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia
stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy, odpowiadającym swoją treścią załącznikowi nr 1 do
SIWZ dla danej Części zamówienia.

3.

W załączniku nr 1 do Umowy odpowiadającym, swoją treścią załącznikowi nr 1 do SIWZ dla
danej Części zamówienia wskazano ilość prac wchodzących w zakres przedmiotu Umowy.

4.

Przedmiot Umowy będzie wykonywany zgodnie z przepisami i uregulowaniami prawnymi
obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej, regulacjami obowiązującymi w Świętokrzyskim
Parku Narodowym, jak też odpowiednimi normami a w szczególności:
4.1.

Zarządzeniem nr 62/2017 Dyrektora Świętokrzyskiego Parku Narodowego z dnia
08 grudnia 2017 r. w sprawie odbioru drewna pochodzącego z legalnego i nielegalnego
pozyskania oraz w sprawie postępowania z drewnem przeznaczonym do mineralizacji
a posiadającym wartość użytkową;

4.2.

Zasadami hodowli lasu (wprowadzonymi w życie zarządzeniem Nr 53 Dyrektora
Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 listopada 2011 r.);

4.3.

Instrukcją ochrony lasu (wprowadzoną w życie zarządzeniem Nr 57 Dyrektora
Generalnego Lasów Państwowych z dnia 22 listopada 2011 r.);

4.4.

Instrukcją ochrony przeciwpożarowej lasu (wprowadzoną w życie zarządzeniem Nr 54
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 listopada 2011 r.);

4.5.

Instrukcją bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu podstawowych prac
z zakresu gospodarki leśnej (wprowadzoną w życie zarządzeniem Nr 36 Dyrektora
Generalnego Lasów Państwowych z dnia 20 kwietnia 2012 r.);

4.6.

Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. „O ochronie przyrody” (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1614
ze zmianami);

4.7.

Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 24 sierpnia 2006 r. „W sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej”
(Dz.U. z 2006 r.161 poz. 1141);
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4.8.

Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej „W sprawie ogólnych przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy” (Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zmianami),

4.9.

Ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. „Kodeks pracy” (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r.
poz. 1040);

4.10. Ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. „Kodeks cywilny” (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 1025
ze zmianami).
§2
Zlecanie prac
1.

Wykonawca będzie wykonywał Przedmiot Umowy na podstawie pisemnych zleceń
przekazanych Wykonawcy przez Przedstawicieli Zamawiającego („Zlecenie”). Zlecenie określać
będzie zakres prac do wykonania, termin ich realizacji (termin zakończenia Umowy), lokalizację, a
w przypadku zaistnienia takiej potrzeby, również szczególne wymagania co do sposobu
wykonania prac .

2.

Wykonawca nie może odmówić przyjęcia Zlecenia, co nie uchybia uprawnieniom Wykonawcy
określonym w ust. 7.

3.

Zamawiający przekaże Zlecenie w formie pisemnej. Wykonawca potwierdzi przyjęcie Zlecenia
poprzez jego podpisanie.

4.

Zlecenie stanowi zarazem protokół przekazania powierzchni, na których wykonywane są prace
będące przedmiotem Zlecenia. Od momentu przekazania powierzchni Wykonawca ponosi
odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu i osobom trzecim na przekazanej
powierzchni.

5.

Bez przekazania Zlecenia, zgodnie z ustępami poprzedzającymi, Wykonawca nie jest uprawniony,
do wykonywania jakichkolwiek prac objętych Przedmiotem Umowy.

6.

Dopuszcza się modyfikację Zlecenia po jego podpisaniu, jeżeli wystąpią szczególne okoliczności.

7.

Wykonawca niezwłocznie po przyjęciu Zlecenia obowiązany jest informować pisemnie
Zamawiającego o wszelkich znanych mu przeszkodach uniemożliwiających lub utrudniających
wykonanie Zlecenia.

8.

Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania realizacji lub odwołania realizacji Zlecenia
w przypadku zaistnienia niesprzyjających warunków przyrodniczych bądź atmosferycznych.

9.

Jeżeli Wykonawca:
9.1.

pozostaje w zwłoce z przyjęciem Zlecenia o więcej niż 4 dni od dnia podpisania umowy.

bądź
9.2.

nie rozpoczyna prac lub opóźnia się z ich realizacją tak dalece, że nie jest prawdopodobne,
że zdoła wykonać je w terminie określonym w Zleceniu,

to wówczas Zamawiający, w każdym z tych przypadków, może zastępczo powierzyć wykonanie
prac stanowiących przedmiot Zlecenia na koszt Wykonawcy osobie trzeciej bez konieczności
uzyskiwania upoważnienia sądowego („Wykonanie Zastępcze”) na co Wykonawca się zgadza,
a koszty poniesione przez Zamawiającego zostaną rozliczone zgodnie z § 12 ust. 13 i § 4 ust. 8
niniejszej umowy.
§3
Termin realizacji
1.

Przedmiot Umowy będzie realizowany od dnia 02.09.2019 r. do dnia _____________.

2.

Wykonawca będzie wykonywał Przedmiot Umowy, po przekazaniu mu Zleceń przez
Przedstawicieli Zamawiającego zgodnie z § 2 ust. 3 Umowy. Termin wykonania poszczególnych
prac stanowiących przedmiot Zlecenia, każdorazowo będzie terminem zakończenia Umowy.
§4
Wysokość wynagrodzenia

1.

Za wykonanie Przedmiotu Umowy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe określone
na podstawie Oferty na kwotę __________zł brutto (słownie:_______________), w tym kwota netto
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w wysokości ________ zł (słownie:_______________) plus podatek VAT w wysokości ……….zł,
(słownie:_______________). Kwota wynagrodzenia brutto, o której mowa w zdaniu poprzednim
stanowi wartość Przedmiotu Umowy („Wartość Przedmiotu Umowy”).
2.

Wynagrodzenie za przedmiot umowy określony w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane
z wykonaniem i odbiorem przedmiotu umowy opisanym w § 1 ust. 2 oraz wszystkie roboty
w tym również nie ujęte w niniejszej Umowie, a konieczne do wykonania przedmiotu Umowy
w całości i stanie kompletnym.

3.

Wynagrodzenie określone niniejszą Umową jest stałe i niezmienne bez względu na rzeczywisty
nakład pracy i inne nakłady, które okażą się niezbędne do wykonania Przedmiotu Umowy,
włącznie z zapewnieniem właściwej jakości prac wynikających z charakteru wykonywanych prac.

4.

Wykonawcy nie przysługuje prawo żądania za wykonanie Przedmiotu Umowy wynagrodzenia
przekraczającego cenę wynikającą z niniejszej Umowy.

5.

Strony przyjmują zasadę, że należny podatek VAT naliczony zostanie do ceny netto w fakturze
zgodnie z obowiązującym prawem w dniu wystawienia faktury.

6.

Ceny jednostkowe wskazane przez Wykonawcę w arkuszu kalkulacji oferty stanowiącym
załącznik do formularza oferty nie podlegają zmianie w trakcie realizacji Umowy.

7.

Zamawiający zapłaci Wykonawcy za prace wykonane zgodnie z określoną w umowie
starannością potwierdzone w Protokołach Odbioru Robót bez wad, o których mowa w § 12
ust. 1.

8.

Strony ustalają, iż Zamawiający może potrącić z wynagrodzenia wszelkie należności pieniężne
należne od Wykonawcy na podstawie Umowy, w tym w szczególności kary umowne,
odszkodowania z tytułu nienależytego wykonania Przedmiotu Umowy, w tym odszkodowania za
szkody przewyższające wysokość zastrzeżonych kar umownych, koszty ubezpieczenia
Wykonawcy i koszty poniesione przez Zamawiającego w związku z Wykonaniem Zastępczym, na
co Wykonawca wyraża zgodę.
§5
Oświadczenie Wykonawcy

Wykonawca oświadcza, że posiada zdolność techniczną i zawodową oraz znajduje się w sytuacji
ekonomicznej lub finansowej pozwalającej na wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z zasadami
współczesnej wiedzy technicznej i warunkami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
§6
Obowiązki Zamawiającego
W ramach zawartej Umowy Zamawiający zobowiązany jest:
1.

współpracować z Wykonawcą w celu sprawnego i rzetelnego wykonania Przedmiotu Umowy;

2.

informować Wykonawcę o istotnych sprawach mogących mieć wpływ na realizację Przedmiotu
Umowy;

3.

przekazać Wykonawcy posiadane przez Zamawiającego informacje o znanych zagrożeniach
mogących wystąpić na terenie, na którym Przedmiot Umowy będzie wykonywany;

4.

dokonywać terminowo odbiorów prac zrealizowanych przez Wykonawcę;

5.

dokonywać zapłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia, w terminach i na warunkach
określonych w Umowie;

6.

udzielić Wykonawcy – na jego wniosek - pełnomocnictwa do działania w imieniu
i na rzecz Zamawiającego w zakresie niezbędnym do wykonania Przedmiotu Umowy
(np. w związku z zajęciem pasa drogowego).
§7
Obowiązki Wykonawcy – postanowienia ogólne

1.

Wykonawca wykonywać będzie Przedmiot Umowy z najwyższą starannością i zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie wymaganiami i zasadami wynikającymi z obowiązujących
przepisów i unormowań oraz postanowień Umowy, w tym zawartych w SIWZ.
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2.

Wykonawca ponosi wszelkie ryzyko i odpowiedzialność za szkody związane z realizacją Umowy,
a w szczególności za szkody materialne, uszkodzenie ciała lub śmierć.

3.

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą względem Zamawiającego lub
osób trzecich z tytułu szkód wyrządzonych w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy.
W szczególności Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane przez osoby,
przy pomocy których wykonuje Przedmiot Umowy, wykorzystywane przez siebie środki
chemiczne, urządzenia, maszyny itp.

4.

Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu odszkodowania w wysokości szkód
wyrządzonych Zamawiającemu w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, chyba że Zamawiający
zażąda usunięcia przez Wykonawcę szkód wynikających z niewykonania lub nienależytego
wykonania zobowiązań związanych z realizacją Umowy poprzez przywrócenie do stanu
poprzedniego.

5.

Wykonawca obowiązany jest realizować Przedmiot Umowy w taki sposób, aby zabezpieczyć
Zamawiającego przed roszczeniami osób trzecich o odszkodowania za szkody spowodowane
przemieszczaniem sprzętu i środków transportu Wykonawcy użytych do realizacji Przedmiotu
Umowy. W razie wyrządzenia takich szkód przez Wykonawcę lub osoby, za które ponosi
odpowiedzialność, Wykonawca obowiązany jest doprowadzić do niezwłocznego ich pokrycia.

6.

Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego o wypadkach
przy pracy zaistniałych w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy.

7.

Wykonawca zobowiązany jest zastosować się do zaleceń Przedstawiciela Zamawiającego
w zakresie sposobu realizacji Przedmiotu Umowy, które są zgodne z przepisami dotyczącymi
prac objętych Umową obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej, regulacjami obowiązującymi
w Świętokrzyskim Parku Narodowym, zapisami Zlecenia lub uznaną wiedzą leśną.

8.

Zamawiający jest uprawniony wstrzymać realizację Przedmiotu Umowy jeżeli Wykonawca
narusza postanowienia Umowy.

9.

Wykonawca po wykonaniu prac w określonej lokalizacji, winien obowiązkowo przed jej
opuszczeniem dokonać gruntownego jej uporządkowania i oczyszczenia z wszelkich odpadów
typu: opakowania po olejach i smarach i innych środkach chemicznych, jak również opakowań po
artykułach żywnościowych.

10.

Wykonawca zobowiązany jest do usuwania na bieżąco wszelkich śladów wynikających
z prowadzonej działalności z nawierzchni drogi – zapis dotyczy prac w O.O. Chełmowa Góra.

11.

Wykonawca zobowiązany będzie do przestrzegania przy realizacji Przedmiotu Umowy
następujących norm na surowiec drzewny:
11.1. PN-93/D-02002 Surowiec drzewny. Podział, terminologia i symbole;
11.2. PN-79/D-01011 Drewno okrągłe. Wady;
11.3. PN-93/D-9500 Surowiec drzewny. Pomiar, obliczanie miąższości i cechowanie;
11.4. PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne
wymagania i badania;
11.5. PN-91/D-95018 Surowiec drzewny. Drewno średniowymiarowe. Wspólne wymagania
i badania.
§8
Obowiązki Wykonawcy
w zakresie technologii realizacji Przedmiotu Umowy

1.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania Przedmiotu Umowy wykorzystując techniki oraz
technologie gwarantujące minimalizację strat i zanieczyszczeń w środowisku naturalnym.

2.

Wykonawca gwarantuje, że maszyny i inne urządzenia techniczne, wykorzystywane przez
Wykonawcę oraz jego podwykonawców do realizacji Przedmiotu Umowy będą:
2.1.

spełniać wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przez cały okres ich użytkowania;

2.2.

utrzymywane w stanie sprawności technicznej i czystości zapewniającej użytkowanie ich
bez szkody dla bezpieczeństwa i zdrowia osób je eksploatujących oraz środowiska
przyrodniczego, w którym realizowane są prace;
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2.3.

posiadać aktualne atesty, świadectwa dopuszczenia do eksploatacji, itp. o ile są wymagane
przez odpowiednie przepisy prawa.

3.

Wykonawca jest odpowiedzialny za powierzenie obsługi maszyn i urządzeń technicznych
osobom posiadającym odpowiednie kwalifikacje.

4.

Wykonawca zobowiązany jest umożliwić Przedstawicielowi Zamawiającego weryfikację
wykonania obowiązków, o których mowa w ust. 2 i 3.

5.

Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia wszystkich maszyn, ciągników i urządzeń
pracujących na powierzchniach leśnych w odpowiednie zestawy (sorbenty, maty sorpcyjne itp.)
do pochłaniania rozlanego paliwa lub oleju oraz innych płynów technologicznych używanych
w maszynach, ciągnikach, pilarkach i innych urządzeniach pracujących w lesie oraz użycia tych
środków w sytuacjach wymagających zastosowania (awarie, naprawy, tankowania itp.) – w celu
zapobieżenia skażeniu środowiska. Dopuszcza się posiadanie i używanie przez pilarzy kanistrów z
bezpiecznymi końcówkami (dozownikami), uniemożliwiającymi rozlanie (przelanie) oleju
i mieszanki paliwowej podczas tankowania pilarki (zastępczo za maty pochłaniające olej
i paliwo).

6.

Wykonawca będzie zobowiązany do stosowania oleju biodegradowalnego do smarowania
układów tnących w eksploatowanych piłach łańcuchowych i głowicach tnących na terenie lasów.
Przy pracach z wykorzystaniem pilarki, do smarowania prowadnic należy bezwzględnie stosować
olej biodegradowalny o parametrze biodegradacji nie gorszym niż 60%. Wymagane jest
określenie biodegradowalności zgodnie z metodyką badań opisaną w Rozporządzeniu Komisji
(WE) NR 440/2008 z dnia 30 maja 2008 r. metoda OECD 301 A-F ustalająca metody badań
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2016 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów
(REACH). Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany będzie przedstawić
faktury zakupowe oleju wraz z ,,Kartą charakterystyki preparatu niebezpiecznego”
potwierdzające stopień biodegradowalności kupionego oleju, adekwatnie do ilości m3
pozyskanego drewna. Zużycie oleju do smarowania prowadnicy na 1 m3 przy użyciu pilarki
wynosi 0,05 litra na 1 m3 pozyskiwanego drewna.

7.

Zamawiającemu służyć będzie prawo do weryfikacji olei używanych do smarowania układów
tnących, a Wykonawca zobowiązany będzie udostępnić Zamawiającemu pobranie próbek oleju w
ilości niezbędnej do przeprowadzenia badań jego parametrów. Koszty badań laboratoryjnych
pokryje Wykonawca.

8.

Wykonawca zobowiązany jest w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia dokonać oznakowania
każdej pozycji zakazem wstępu zgodnym ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra
Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 6 stycznia 1998 r. w sprawie
określenia wzoru znaku zakazu wstępu do lasu oraz zasad jego umieszczania (Dz. U.1998 nr 11
poz. 39), które będą umieszczone minimum 100 m od miejsca wykonywania prac oraz
w szczególności do właściwego oznaczenia tablicami ostrzegawczymi powierzchni, na których
wykonywane będą prace obejmujące pozyskanie i zrywkę drewna. Zakup tablic leży po stronie
Wykonawcy. Lokalizacja tablic przed rozpoczęciem prac wymaga uzgodnienia z właściwym
terytorialnie Leśniczym.
§9
Obowiązki Wykonawcy w zakresie personelu

1.

Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i przestrzeganie przepisów i uregulowań
prawnych obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej, w tym stosowanych do prac z zakresu
gospodarki leśnej oraz zasad i przepisów BHP i ppoż. na terenie wykonywanych prac.
1.1.

Zamawiający ustala wymagania minimalne w zakresie wyposażenia w odzież roboczą
i środki ochrony indywidualnej dla pracowników zakładów usług leśnych wykonujących
zadania gospodarcze bez używania pilarek i wykaszarek:
1.1.1. Buty ochronne ze stalowym noskiem chroniącym przed przygnieceniem;
1.1.2. Ubranie robocze, dobrze dopasowane w kolorze kontrastującym z otoczeniem (lub
dodatkowa kamizelka odblaskowa);
1.1.3. Rękawice ochronne;
1.1.4. Hełm przeciwuderzeniowy w przypadku zagrożenia spadającymi gałęziami;
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1.1.5. Ochronniki słuchu jeżeli hałas na stanowisku pracy przekracza wartość 80 dB(A).
1.2. Zamawiający ustala wymagania minimalne w zakresie wyposażenia w odzież roboczą i środki
ochrony indywidualnej dla pracowników pozyskujących drewno pilarkami spalinowymi:
1.2.1. Buty ochronne dla pilarza ze stalowym noskiem chroniącym przed przygnieceniem
i wkładką przeciw przecięciową na stronie przedniej i na podbiciu:
1.2.2. Spodnie z wkładką ochronną przeciw przecięciową lub nogawice
z zabezpieczeniem przed okaleczeniem pilarką nakładane na spodnie robocze;
1.2.3. Ubranie robocze, dobrze dopasowane w kolorze kontrastującym z otoczeniem (lub
dodatkowa kamizelka odblaskowa);
1.2.4. Rękawice ochronne ( zalecane z zabezpieczeniem przeciw przecięciowym na
wierzchniej stronie lewej rękawicy);
1.2.5. Hełm ochronny przeciwuderzeniowy z osłoną ochronną (siatka) na oczy;
1.2.6. Ochronniki słuchu;
1.2.7. Okulary ochronne w przypadku stosowania wykaszarek z ostrzem metalowym lub
pilarek w melioracjach agrotechnicznych.
1.3. Obowiązkowym wyposażeniem dostępnym na każdej powierzchni roboczej w lesie pozostaje
odpowiednio zaopatrzona apteczka pierwszej pomocy. Opakowanie apteczki zawierającej
wyłącznie elementy służące udzielaniu pierwszej pomocy, powinno być wyraźnie oznakowane,
szczelne i odporne na czynniki atmosferyczne i mechaniczne. Pracownicy zatrudnieni na danej
powierzchni roboczej powinni być poinformowani o lokalizacji apteczki i zaznajomieni
z procedurami uzupełniania jej zawartości.
1.4. Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia zatrudnionym pracownikom na podstawie
umowy o pracę i umowy cywilnoprawnej bezpiecznych i higienicznych warunków pracy
zgodnie z Kodeksem pracy.
2.

Wykonawca obowiązany jest zapewnić udział w wykonywaniu prac osób o odpowiednich
kwalifikacjach i w odpowiedniej liczbie („Personel Wykonawcy”) do zakresu prac objętych danym
Zleceniem.

3.

W zakresie, w jakim:
3.1.

Zamawiający, na podstawie art. 29 ust. 3a PZP określił w SIWZ wymagania zatrudnienia
przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących
czynności wchodzące w skład przedmiotu zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności
polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1040),

3.2.

Wykonawca, na podstawie kryteriów oceny ofert zawartych w SIWZ zobowiązał się do
wykonywania następujących czynności:…………………, wyłącznie przez osoby zatrudnione
na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy,

Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że osoby wykonujące te czynności będą zatrudnione
na podstawie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu pracy, przy czym wykonanie tych
zobowiązań (łącznie: „Obowiązek Zatrudnienia”) może nastąpić również poprzez zatrudnienie
osób wskazanych w pkt 3.1 i 3.2 przez podwykonawców.
4.

Przed rozpoczęciem realizacji czynności, do których odnosi się Obowiązek Zatrudnienia,
w stosunku do osób mających wykonywać te czynności, Wykonawca obowiązany jest
przedłożyć Zamawiającemu:
4.1.

Oświadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu tych osób na podstawie umowy o pracę
w rozumieniu Kodeksu pracy, jeżeli pracodawcą osób wykonujących czynności, do których
odnosi się obowiązek zatrudnienia jest Wykonawca,
Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu
składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że czynności do
których odnosi się obowiązek Zatrudnienia wykonują osoby zatrudnione na podstawie
umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu pracy wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion
i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy.
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4.2.

Oświadczenie podwykonawcy o zatrudnieniu osób na podstawie umowy o pracę
w rozumieniu Kodeksu pracy jeżeli pracodawcą osób wykonujących czynności, do których
odnosi się Obowiązek Zatrudnienia jest podwykonawca,
Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu
składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że czynności do
których odnosi się obowiązek Zatrudnienia wykonują osoby zatrudnione na podstawie
umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu pracy wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion
i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Podwykonawcy.

4.3.

do wglądu umowy o pracę osób, do których odnosi się Obowiązek Zatrudnienia (wraz
z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Umowy
powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych
pracowników, w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników. Imię i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj
umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

pod rygorem nie dopuszczenia tych osób do realizacji tych czynności. W przypadku zmiany
składu osobowego Personelu Wykonawcy realizującego czynności, do których odnosi się
Obowiązek Zatrudnienia, przed dopuszczeniem tych osób do wykonania poszczególnych
czynności Wykonawca obowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu dla tych osób dokumenty,
o których mowa powyżej, pod rygorem niedopuszczenia tych osób do realizacji tych czynności.
5.

Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu dla
osób realizujących czynności, do których odnosi się Obowiązek Zatrudnienia dokumenty,
o których mowa w ust 4. Nieprzedłożenie dokumentów, o których mowa w zdaniu poprzednim
stanowi przypadek naruszenia Obowiązku Zatrudnienia.

6.

W przypadku wątpliwości co do przestrzegania przepisów prawa pracy przez Wykonawcę lub
podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową
Inspekcję Pracy.

7.

Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania Przedmiotu Umowy przez osoby wskazane
w Ofercie. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób, o których mowa w zdaniu
poprzednim, na inne posiadające takie same kwalifikacje i uprawnienia. O planowanej zmianie
osób lub dodatkowych osobach, przy pomocy których Wykonawca wykonuje Przedmiot Umowy,
Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego na piśmie przed dopuszczeniem tych
osób do wykonywania prac. Postanowienia niniejszego ustępu nie uchybiają zobowiązaniom
Wykonawcy wynikającym z Obowiązku Zatrudnienia, a jeżeli przyjął takie zobowiązanie także
z Obowiązku Samodzielnej Realizacji.

8.

Wykonawca zobowiązuje się dopuścić do wykonywania poszczególnych prac osoby, które
zgodnie z obowiązującymi przepisami posiadają kwalifikacje do ich wykonania (np. odbyły
odpowiednie szkolenia i ukończyły je z wynikiem pozytywnym, posiadają wymagane
zaświadczenia kwalifikacyjne itp.). W przypadku stwierdzenia przez Przedstawiciela
Zamawiającego wykonywania prac przez osoby, które nie powinny być dopuszczone do
wykonywania tych prac z powodu braku odpowiednich kwalifikacji lub wymaganego prawem ich
potwierdzenia, Przedstawiciel Zamawiającego jest uprawniony do wstrzymania wykonywania
prac przez Wykonawcę lub żądania zaprzestania wykonywania tych prac przez taką osobę.
Powyższe nie narusza uprawnień Zamawiającego, o których mowa w § 13 Umowy.

9.

Wykonawca zobowiązany jest poinformować Personel Wykonawcy oraz podwykonawców
o zagrożeniach dla zdrowia i życia istniejących na terenie, na którym prace będą wykonywane,
w szczególności o zagrożeniach, przed którymi chronić ich będą środki ochrony indywidualnej
oraz przekazać informacje o tych środkach i zasadach ich stosowania, jak również o działaniach
ochronnych i zapobiegawczych, jakie mogą zostać podjęte w celu wyeliminowania lub
ograniczenia tych zagrożeń.

10.

Przedstawiciel Zamawiającego uprawniony jest
Wykonawcy uczestniczącego w realizacji prac.

11.

Wykonawca ma obowiązek wyznaczenia koordynatora zgodnie z przepisami prawa pracy (art.
208 § 1 pkt 2 Kodeksu pracy). W przypadku braku koordynatora na powierzchni Przedstawiciel
Zamawiającego jest uprawniony do wstrzymania prac. Wstrzymanie prac w tym przypadku nie
uchybia odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu niedotrzymania terminu realizacji Zlecenia.

do sprawdzania tożsamości Personelu
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§ 10
Podwykonawstwo
1.

Wykonawca jest uprawniony do realizacji Przedmiotu Umowy przy pomocy podwykonawców,
z zastrzeżeniem obowiązku samodzielnej realizacji kluczowych elementów (części) zamówienia, o
którym mowa w ust. 3. Realizacja przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy przy pomocy
podwykonawcy wymaga uzyskania uprzedniej zgody Zamawiającego. Występując o wyrażenie
zgody na powierzenie realizacji Przedmiotu Umowy przy pomocy podwykonawcy Wykonawca
wskaże osobę podwykonawcy oraz szczegółowo określi zakres prac, jaki zamierza powierzyć
temu podwykonawcy. Zamawiający jest uprawniony przed wyrażeniem zgody żądać od
Wykonawcy przedłożenia informacji lub dokumentów dotyczących:
1.1.

zdolności technicznej do wykonania planowanego do powierzenia podwykonawcy zakresu
rzeczowego;

1.2.

dysponowania personelem umożliwiającym podwykonawcy realizację planowanego do
powierzenia zakresu rzeczowego;

1.3.

sytuacji finansowej, w jakiej znajduje się podwykonawca;

1.4.

dokumentów o których mowa w § 9 ust. 4 pkt 4.2 i 4.3 Umowy dotyczących osób
wykonujących czynności wchodzące w skład przedmiotu zamówienia, do których odnosi
się Obowiązek Zatrudnienia.

2.

Jeżeli zmiana podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się,
na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 PZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału
w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b PZP, Wykonawca jest obowiązany wykazać
Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca spełnia je w stopniu nie mniejszym niż
wymagany w trakcie Postępowania.

3.

W zakresie, w jakim Wykonawca, na podstawie kryteriów oceny ofert zawartych w SIWZ,
zobowiązał się do samodzielnego wykonywania kluczowych elementów (części) zamówienia,
określonych przez Zamawiającego w SIWZ, Wykonawca gwarantuje, że samodzielnie wykona te
elementy Przedmiotu Umowy, tj. bez udziału podwykonawców („Obowiązek Samodzielnej
Realizacji”).
§ 11
Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy

1.

Wykonawca, zgodnie z wymaganiami SIWZ, przed zawarciem Umowy wniósł zabezpieczenie
należytego wykonania Umowy, w wysokości 5% brutto Wartości Przedmiotu Umowy
(„Zabezpieczenie”) w formie_________________.

2.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy zabezpieczeniu zapłaty roszczeń z tytułu
niewykonania lub nienależytego wykonania Przedmiotu Umowy.

3.

Zabezpieczenie wniesione w innej formie niż pieniądzu wnosi się na okres do 30.12.2019 r.

4.

Zabezpieczenie zostanie zwolnione przez Zamawiającego i przekazane Wykonawcy w ciągu
30 dni po wykonaniu Przedmiotu Umowy i uznaniu jej za należycie wykonaną. W przypadku
niewykonania
Zlecenia
do
upływu
terminu,
o
którym
mowa
w
§
3
ust. 1, Wykonawca zobowiązany jest wnieść Zabezpieczenie na czas niezbędny do ukończenia
i odebrania prac objętych Zleceniem.

5.

Zamawiający jest upoważniony do zaspokojenia z Zabezpieczenia, jak również z innych kwot
należnych Wykonawcy na podstawie Umowy, wszelkich należności służących Zamawiającemu
w stosunku do Wykonawcy, w tym w szczególności kar umownych, kosztów Wykonania
Zastępczego oraz odszkodowań należnych Zamawiającemu w związku z realizacją Umowy.
§ 12
Odbiory

1.

Odbiór prac objętych danym Zleceniem będzie dokonywany w imieniu Zamawiającego przez
właściwego terytorialnie Leśniczego, który sporządza „Protokół odbioru” i pracownika
sprawdzającego protokół odbioru pod względem merytorycznym. Przedmiotem odbioru będą, w
zależności od treści Zlecenia, wszystkie prace objęte danym Zleceniem.

2.

Odbiór będzie obejmował obmiar ilości wykonanych prac oraz ocenę ich jakości.
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3.

Wykonawca zobowiązany jest zgłosić właściwemu terytorialnie leśniczemu zakończenie prac
stanowiących przedmiot Zlecenia. Odbiór pozyskanego drewna może odbywać się sukcesywnie
i nie wymaga zgłoszenia.

4.

Leśniczy jest zobowiązany do zawarcia w każdym protokole odbioru prac dotyczących cięć
i zrywki drewna informacji o:
4.1.

przypadkach ścięcia przez Wykonawcę nie wyznaczonych drzew podając liczbę ściętych
nie wyznaczonych drzew,

4.2.

przypadkach uszkodzeń drzew przez Wykonawcę podczas zrywki,

4.3.

innych przypadkach uszkodzeń,

4.4.

utrzymaniu przez Wykonawcę dróg leśnych, po których była prowadzona zrywka,
wyrównania nawierzchni drogi stwierdzając czy utrzymanie było właściwe.

5.

Leśniczy jest zobowiązany do zawarcia w protokole odbioru informacji o ilości wyciętych lub
uszkodzonych drzewek modrzewia pochodzącego z odnowienia naturalnego podczas
wykonywania melioracji agrotechnicznych, przez Wykonawcę, jeżeli zaistnieje taka sytuacja.

6.

Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 3 powinno zostać przekazane właściwemu Leśniczemu
w formie pisemnej.

7.

Jeżeli Wykonawca w terminie wynikającym ze Zlecenia nie zgłosi Zamawiającemu o zakończeniu
prac stanowiących przedmiot Zlecenia, Zamawiający jest uprawniony wezwać Wykonawcę do
natychmiastowego dokonania zgłoszenia, a w przypadku braku reakcji na takie wezwanie do
dokonania odbioru w zakresie przez siebie określonym.

8.

Odbiór zostanie wyznaczony przez Przedstawiciela Zamawiającego na termin nie późniejszy niż 5
dni roboczych od otrzymania zgłoszenia, o którym mowa w ust. 3. o czym Wykonawca zostanie
powiadomiony. Wykonawca może wziąć udział w odbiorze. Brak obecności Przedstawiciela
Wykonawcy nie uniemożliwia dokonania odbioru przez Zamawiającego.

9.

Odbiorowi podlega przedmiot Zlecenia lub jego część wolna od wad lub usterek. W przypadku
stwierdzenia nieprawidłowości w wykonaniu prac Zamawiający może odmówić odebrania prac
wykonanych wadliwie. Po upływie terminu wykonania Zlecenia, Zamawiający może:

10.

9.1.

naliczyć Wykonawcy karę umowną zgodnie z § 13 Umowy;

9.2.

naliczyć Wykonawcy karę umowną zgodnie z § 13 Umowy i wyznaczyć Wykonawcy
dodatkowy termin na wykonanie przedmiotu Zlecenia lub jego części w sposób wolny od
wad lub usterek (w sytuacji gdy jest możliwe usunięcie nieprawidłowości), a po jego
bezskutecznym upływie odstąpić od Umowy;

9.3.

zastępczo powierzyć wykonanie prac niewykonanych należycie w ramach Wykonania
Zastępczego.

Odbiór prac będzie dokumentowany:
10.1. w przypadku dokonywania odbioru prac z zakresu pozyskania drewna – Wykazem
Odebranego Drewna (będącym podstawą do sporządzenia Protokołu Odbioru Robót);
10.2. w przypadkach innych niż wskazany w pkt. 10.1 –Protokołem Odbioru Robót.

11.

Protokół Odbioru Robót stanowi protokół zwrotu powierzchni, na których wykonywane były
prace będące przedmiotem Zlecenia.

12.

Odmowa odbioru prac wraz ze wskazaniem przyczyn, jak również wskazanie ewentualnych
nieprawidłowości (wad) lub szkód wyrządzonych w toku wykonywania prac będzie następowała
na piśmie.

13.

Strony ustalają, iż wszelkie koszty poniesione przez Zamawiającego w związku z Wykonaniem
Zastępczym, Zamawiający może potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca
wyraża zgodę. Jeżeli potrącenie z wynagrodzenia Wykonawcy kosztów poniesionych przez
Zamawiającego w związku z Wykonaniem Zastępczym nie będzie możliwe, Zamawiający może
koszty te zaspokoić z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
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§ 13
Kary umowne
1.

Zamawiający jest uprawniony do naliczenia, a Wykonawca obowiązany w takiej sytuacji do
zapłaty, następujących kar umownych:
1.1.

za opóźnienie z tytułu okoliczności nie leżących po stronie Zamawiającego w realizacji
prac na danej pozycji objętej Zleceniem w stosunku do terminu określonego w Zleceniu w wysokości 0,5 % wartości prac brutto na danej pozycji objętej Zleceniem, w stosunku do
których Wykonawca pozostaje w opóźnieniu, liczonej za każdy rozpoczęty dzień
opóźnienia;

1.2.

za każdy przypadek wykonania prac objętych Zleceniem w sposób sprzeczny
z wymaganiami wynikającymi z Umowy lub Zlecenia, stwierdzony podczas odbiorów,
w stosunku do którego nie jest możliwe usunięcie nieprawidłowości – w wysokości 50 %
wartości brutto zleconych prac na danej pozycji objętej zleceniem na której stwierdzono
nieprawidłowość;

1.3.

w przypadku uszkodzeń odnowienia naturalnego modrzewia podczas wykonywania
melioracji agrotechnicznych, w ilości większej niż 3 % drzewek pozostających po zabiegu
na pozycji objętej przedmiotem Zlecenia - w wysokości 10% wartości brutto prac na danej
pozycji. Przez uszkodzenie drzewek modrzewia podczas wykonywania melioracji
agrotechnicznych rozumie się ścięcie pędu głównego;
Wielkość procentowa drzewek uszkodzonych zostanie ustalona za pomocą powierzchni
próbnej o kształcie prostokąta o wymiarach 20 x 50 m, wskazanej przez Przedstawiciela
Zamawiającego w miejscu występowania największej koncentracji szkód (w przypadku
braku możliwości wyznaczenia powierzchni próbnej o kształcie wskazanym powyżej,
określenie poziomu uszkodzeń nastąpi na powierzchni wielkości 10 arów i kształcie
wynikającym z przebiegu granic wydzielenia drzewostanowego objętego zabiegiem lub
w przypadku mniejszej powierzchni na jej całym areale);

1.4.

za ścięcie drzew nie wyznaczonych do wycięcia - w wysokości 200 zł za każde ścięte nie
wyznaczone drzewo;

1.5.

w przypadku wykonywania ścinki pilarką wadliwą techniką – w wysokości 10 % wartości
brutto prac za każdą pozycję cięć ze stopniem wadliwych pni większym niż 20 %.
Wielkość procentowa wadliwych pni zostanie ustalona za pomocą powierzchni próbnej
o kształcie prostokąta o wymiarach 20 x 50 m, wskazanej przez Przedstawiciela
Zamawiającego w miejscu występowania największej koncentracji wad (w przypadku
braku możliwości wyznaczenia powierzchni próbnej o kształcie wskazanym powyżej,
określenie poziomu uszkodzeń nastąpi na powierzchni wielkości 10 arów i kształcie
wynikającym z przebiegu granic wydzielenia drzewostanowego objętego zabiegiem);

1.6.

za każdy przypadek naruszenia przez Wykonawcę Obowiązku Zatrudnienia w zakresie
pozyskania - w wysokości 2.000 zł;

1.7.

w stosunku do Wykonawcy, który na podstawie kryteriów oceny ofert zawartych w SIWZ
zobowiązał się do wykonywania następujących czynności: ……………………………………………
wyłącznie przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów
Kodeksu pracy za każdy przypadek naruszenia przez Wykonawcę Obowiązku Zatrudnienia
w stosunku do tych czynności - w wysokości procentu wartości Przedmiotu Umowy,
o którym mowa w § 4 ust.1 odpowiadającego wartości procentowej kryterium oceny ofert
„Aspekty społeczne realizacji przedmiotu zamówienia” określonej w SIWZ;

1.8.

za pierwszy przypadek naruszenia Obowiązku Samodzielnej Realizacji – w wysokości
2.000 zł;

1.9.

każdy kolejny przypadek naruszenia Obowiązku Samodzielnej Realizacji – w wysokości
procentu wartości Przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 4 ust. 1 odpowiadającego
wartości procentowej kryterium oceny ofert „Samodzielna realizacja kluczowych
elementów (części) zamówienia” określonej w SIWZ;

1.10. za każdy przypadek niezastosowania oleju biodegradowalnego przy realizacji prac
wchodzących w skład Przedmiotu Umowy – w wysokości 2.000 zł;
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1.11. za każdy przypadek niezastosowania mat pochłaniających olej i paliwo w miejscu
tankowania pilarek, chyba, że Wykonawca zamiast mat stosuje kanistry z bezpiecznymi
końcówkami (dozownikami), uniemożliwiającymi rozlanie oleju i mieszanki paliwowej
(przelanie) podczas tankowania pilarki– w wysokości 100 zł;
1.12. za każdy przypadek braku zestawu do pochłaniania oleju, które znajdują się
na wyposażeniu urządzeń mechanicznych (ciągników itd.)– w wysokości 200 zł.
1.13. za uszkodzenie drzew podczas zrywki Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę
w wysokości 10 zł za każdą sztukę. Przez uszkodzenie drzewa podczas zrywki rozumie się
odarcie kory do drewna o powierzchni większej niż 40 cm2.
2.

W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% Wartości
Przedmiotu Umowy.

3.

Zamawiającemu służy prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego
wysokość zastrzeżonych kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, na
zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu Cywilnego.

4.

Odstąpienie od Umowy nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do dochodzenia kar umownych
należnych z tytułu wystąpienia okoliczności mających miejsce przed złożeniem oświadczenia o
odstąpieniu od Umowy.

5.

W razie zaistnienia szczególnych okoliczności Zamawiający, na wniosek Wykonawcy, może
odstąpić od naliczania kary.
§ 14
Warunki płatności

1.

Wynagrodzenie, o którym mowa w § 4 ust. 1 płatne będzie po odbiorze całości przedmiotu
Umowy na podstawie faktury.

2.

Wynagrodzenie będzie płatne w terminie do 30 dni od doręczenia Zamawiającemu prawidłowo
wystawionej faktury. Podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę będą bezusterkowe
protokoły odbioru robót wskazane w § 12 ust. 1.

3.

Z zastrzeżeniem postanowień ust. 6 Wynagrodzenie będzie płatne na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany w fakturze. Za dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień obciążenia
rachunku bankowego Zamawiającego.

4.

Wykonawca oświadcza, że wskazany przez niego rachunek bankowy jest rachunkiem firmowym
i służy wyłącznie do celów rozliczeń z tytułu prowadzonej przez niego działalności.

5.

Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem
nieważności, przenieść na osobę trzecią jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy.

6.

W przypadku zawarcia Umowy z Wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie
zamówienia, w terminie 7 dni od zawarcia Umowy, wskażą oni członka konsorcjum
upoważnionego do wystawiania faktur i do odbioru wynagrodzenia w imieniu wszystkich
członków konsorcjum. Dokonanie zapłaty na rachunek bankowy upoważnionego członka
konsorcjum zwalnia Zamawiającego z odpowiedzialności w stosunku do wszystkich członków
konsorcjum.
§ 15
Ubezpieczenia

1.

Wykonawca, zgodnie z wymaganiami SIWZ, posiada umowę ubezpieczenia odpowiedzialności
cywilnej dotyczącej działalności objętej Przedmiotem Umowy („Ubezpieczenie OC”) na sumę
ubezpieczenia nie mniejszą niż ______________________.

2.

Wykonawca zobowiązuje się do utrzymywania przez okres wykonywania Przedmiotu Umowy
Ubezpieczenia OC na tę samą sumę ubezpieczenia lub wyższą. Polisę lub inny dokument
potwierdzający kontynuację ubezpieczenia od dnia następnego po dniu ustania poprzedniej
ochrony ubezpieczeniowej wraz z dowodem opłacenia składek na to ubezpieczenie Wykonawca
będzie przedkładał Zamawiającemu nie później niż na 14 dni przed dniem wygaśnięcia
poprzedniej umowy ubezpieczenia.
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3.

Jeżeli Wykonawca nie wykona obowiązku, o którym mowa w ust. 2, Zamawiający wedle swojego
wyboru może:
3.1.

odstąpić od Umowy;

3.2.

ubezpieczyć Wykonawcę na jego koszt, przy czym koszty poniesione na ubezpieczenie
Wykonawcy Zamawiający potrąci z wynagrodzenia, a gdyby potrącenie to nie było
możliwe – zaspokoi się z Zabezpieczenia.
§ 16
Odstąpienie od Umowy

1.

Zamawiający ma prawo odstąpienia od Umowy w przypadkach:
1.1.

gdy Wykonawca co najmniej dwukrotnie wyrządził Zamawiającemu szkodę na
łączną kwotę nie mniejszą niż 10.000 zł;

1.2.

naliczenia Wykonawcy kar umownych na kwotę stanowiącą ponad 10 % Wartości
Przedmiotu Umowy;

oraz w innych przypadkach wskazanych w Umowie.
2.

Zamawiający ma ponadto prawo odstąpić od Umowy w części, tj. w zakresie zobowiązań
nieodebranych do dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu, jeżeli Wykonawca narusza
postanowienia Umowy dotyczące sposobu wykonania Przedmiotu Umowy. Oświadczenie
o odstąpieniu powinno zostać poprzedzone wezwaniem drugiej Strony do należytego
wykonywania Przedmiotu Umowy. Oświadczenie o odstąpieniu może być złożone w terminie 14
dni od powzięcia wiadomości o przyczynach stanowiących podstawę odstąpienia.

3.

Odstąpienie od Umowy może nastąpić w terminie 14 dni od chwili zaistnienia okoliczności
dających podstawę do odstąpienia od Umowy.

4.

Odstąpienie od Umowy wywołuje skutek w stosunku do zobowiązań nieodebranych do dnia
złożenia oświadczenia o odstąpieniu. Po odstąpieniu od Umowy Zamawiający dokona
inwentaryzacji prac wykonanych do dnia odstąpienia. Zamawiający jest zobowiązany do
odebrania prac wykonanych zgodnie z Umową do dnia odstąpienia za zapłatą wynagrodzenia.
Wynagrodzenie stanowić będzie iloczyn cen wskazanych w arkusz kalkulacji oferty za
poszczególne prace oraz ilości wykonanych prac.

5.

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy,
Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości
o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie
wynagrodzenia z tytułu wykonania części Umowy.
§ 17
Zmiana Umowy

1.

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień Umowy w stosunku do treści Oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej
z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich
wprowadzenia:
1.1.

Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu realizacji Przedmiotu Umowy
o okres odpowiadający okresowi trwania przeszkody uniemożliwiającej realizację
Przedmiotu Umowy lub o okres niezbędny do wykonania Przedmiotu Umowy w wymiarze
określonym przez Zamawiającego w § 1 ust. 3 Umowy, jeżeli w trakcie obowiązywania
Umowy wystąpią okoliczności uniemożliwiające jej realizację zgodnie z warunkami
opisanymi w Umowie, za które odpowiedzialności nie ponosi Wykonawca ani
Zamawiający, w szczególności z uwagi na warunki atmosferyczne tj. intensywne
i długotrwałe opady deszczu lub śniegu, niskie temperatury, silny wiatr, oblodzenie.
Przedłużenie terminu dopuszczalne jest tylko w odpowiedzi na wniosek Wykonawcy
wskazujący
dokładnie
dni/okres
dotknięty
warunkami
atmosferycznymi
uniemożliwiającymi realizację Przedmiotu Umowy ze wskazaniem potwierdzeń dla
wystąpienia tychże warunków.

1.2.

Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w sposobie wykonywania Przedmiotu
Umowy, w przypadku, gdy wystąpi co najmniej jedna z poniższych sytuacji:
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1.2.1. konieczność zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań
niż wskazane w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia w sytuacji, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem Przedmiotu Umowy albo naruszało obowiązujące przepisy prawa;
1.2.2. konieczność zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań
albo innymi środkami ze względu na zmiany obowiązującego prawa lub regulacji
obowiązujących w Świętokrzyskim Parku Narodowym – zmiana nie skutkuje
zwiększeniem wynagrodzenia Wykonawcy;
1.2.3. pojawienie się nowszych technologii wykonania prac gwarantujących co najmniej
ten sam standard wykonania Przedmiotu Umowy oraz niepowodujących większych
strat i zanieczyszczeń w środowisku naturalnym niż te, które mogą powstać przy
wykonywaniu Przedmiotu Umowy w sposób pierwotnie nią opisany– zmiana nie
skutkuje zwiększeniem wynagrodzenia Wykonawcy;
1.3.

Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w zakresie sposobu organizacji spełnienia
świadczenia, w tym przeprowadzania odbiorów, jeśli nie zmniejszy to standardu
świadczenia usług i nie spowoduje zwiększenia kosztów dokonywania odbiorów, które
obciążałyby Zamawiającego.

1.4.

Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian części Przedmiotu Umowy, które
Wykonawca przewidział do realizacji za pomocą podwykonawców na inne części
Przedmiotu Umowy, w tym również na części, których Wykonawca nie wskazał
w złożonej przez siebie ofercie. Zmiana nie może pociągnąć za sobą zmiany terminu
realizacji ani zwiększenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

1.5.

W przypadku zawarcia Umowy z Wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie
zamówienia dopuszcza się zmianę członka konsorcjum upoważnionego do wystawiania
faktur i do odbioru wynagrodzenia w imieniu wszystkich członków konsorcjum.

1.6.

Dopuszcza się zmianę w zakresie treści dokumentów przedstawianych wzajemnie przez
Strony w trakcie realizacji Umowy lub sposobu informowania o realizacji Umowy. Zmiana
ta nie może spowodować braku informacji niezbędnych Zamawiającemu do prawidłowej
realizacji Umowy.

1.7.

Ponadto Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w przypadku:
wystąpienia siły wyższej (przez siłę wyższą strony rozumieją wydarzenia lub
okoliczności na którą nie miały wpływu której w przypadku jej wystąpienia nie
można uniknąć lub przezwyciężyć taką jak np.: wojna, terroryzm, klęski żywiołowe
takie jak np.: wichura, trąba powietrzna, pożar) co uniemożliwia wykonanie
Przedmiotu Umowy zgodnie z SIWZ;
W takim przypadku Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za wykonaną część Umowy.

2.

Wystąpienie którejkolwiek z okoliczności wskazanych w ust. 1 nie stanowi zobowiązania Stron
do wprowadzenia zmiany.
§ 18
Porozumiewanie się Stron

1.

Strony w sprawach dotyczących realizacji Przedmiotu Umowy porozumiewać się będą pisemnie,
telefonicznie, pocztą elektroniczną lub faxem, chyba że Umowa stanowi inaczej. Za datę
otrzymania dokumentów, Strony uznają dzień ich przekazania pocztą elektroniczną lub faksem.

2.

Dane kontaktowe Stron:
Zamawiający: Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie
Adres:

ul. Suchedniowska 4, 26-010 Bodzentyn,

Telefon:

(41) 31 15 106

Fax:

(41) 31 15 106 wew. 69

e-mail:

dyrekcja@swietokrzyskipn.org.pl

Wykonawca:
Imię i Nazwisko

_______________
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3.

Adres:

_______________

Telefon:

_______________

e-mail:

_______________

Przedstawicielem Zamawiającego uprawnionym m.in. do przekazania Zlecenia i odbioru prac jest
Leśniczy O.O. _______________.
Imię i Nazwisko

_______________

Telefon:

_______________

Leśniczy O.O.

_______________.

Imię i Nazwisko

_______________

Telefon:

_______________

Leśniczy O.O.

_______________.

Imię i Nazwisko

_______________

Telefon:

_______________

4.

W przypadku zmiany Przedstawiciela Zamawiającego, Zamawiający powiadomi o ustanowieniu
nowego Przedstawiciela Zamawiającego. Powiadomienie nastąpi, wedle wyboru Zamawiającego,
pisemnie, pocztą elektroniczną lub faxem.

5.

Przedstawicielem Wykonawcy uprawnionym m.in. do potwierdzania przekazania Zlecenia,
uczestnictwa w odbiorach prac jest __________________________________.
Imię i Nazwisko

_______________

Telefon:

_______________

e-mail:

_______________

Przedstawiciel Wykonawcy będzie prowadzić nadzór nad realizacją prac w zakresie
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie z opisem przedmiotu
zamówienia i przyjętą technologią.
6.

Zmiana danych wskazanych powyżej w ust. 2, 3, 5 nie stanowi zmiany Umowy i wymaga jedynie
pisemnego powiadomienia drugiej Strony.
§ 19
Rozstrzyganie sporów

1.

Zamawiający i Wykonawca podejmą starania, aby rozstrzygnąć ewentualne spory wynikające
z Umowy ugodowo poprzez bezpośrednie negocjacje.

2.

Jeżeli po upływie 15 dni od daty powstania sporu Zamawiający i Wykonawca nie będą w stanie
rozstrzygnąć sporu ugodowo, spór zostanie rozstrzygnięty przez sąd właściwy miejscowo dla
siedziby Zamawiającego.
§ 20
Postanowienia dodatkowe

1.

Koordynatorem sprawującym nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy w rozumieniu
art. 208 par. 1.2 Kodeksu Pracy jest właściwy Leśniczy.

2.

Na podstawie art. 208 par. 3 Kodeksu Pracy Zamawiający informuje, że informacje zawarte
w art. 207 Kodeksu Pracy zostaną przekazane Wykonawcy na szkoleniu przeprowadzonym przez
właściwego Leśniczego.

3.

Do udzielania pierwszej pomocy powołany jest Pan inż. Leszek Sepioło. Miejsce wykonywania
pracy: siedziba Dyrekcji ŚPN, ul. Suchedniowska 4, 26-010 Bodzentyn, telefon (41) 3115106
wew. 15 lub 690098003.
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4.

Do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników powołany jest
Pan inż. Jarosław Iwan. Miejsce wykonywania pracy: siedziba Dyrekcji ŚPN, ul. Suchedniowska 4,
26-010 Bodzentyn, telefon (41) 3115106 wew. 27 lub 690033234.
§ 21
Postanowienia końcowe

1.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie właściwe przepisy k.c.,
ustawy PZP i innych właściwych aktów prawnych.

2.

Umowę zawarto w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia
Umowy wymagają dla swojej ważności zachowania formy, o której mowa w zdaniu poprzednim.

3.

Umowa Zawiera ….. stron parafowanych.

4.

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla
Wykonawcy.

5.

Następujące załączniki do umowy stanowią jej integralną część:
5.1.

Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia;

5.2.

Załącznik nr 2 – Oferta (formularz ofertowy) wraz z arkuszem kalkulacji oferty.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Pieczęć firmowa

Kierownik Jednostki

GK ………………………….

RP …………………………..

PD ds. zam. publ. …………………….

Strona 16 z 17

Sporządził;……………………………………

Sprawdził : …………………………..

Za uwzględnienie skutków finansowych niniejszej umowy w planie finansowym przychodów i kosztów
ŚPN oraz realizację i terminowe rozliczenie odpowiada Leszek Sepioło
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Załącznik nr 10 do SIWZ OP.282.25.2019.LS
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
(Nazwa i adres podmiotu udostępniającego zasoby)
______________________________________, dnia ___________________ r.

ZOBOWIĄZANIE O ODDANIU WYKONAWCY
DO DYSPOZYCJI NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW NA POTRZEBY WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Działając w imieniu __________________________________________________________________ z siedzibą
w __________________________________ oświadczam, ww. podmiot trzeci zobowiązuje się, na zasadzie
art. 22a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r.
poz. 1986) udostępnić wykonawcy przystępującemu do postępowania w sprawie zamówienia
publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Prace pielęgnacyjno – ochronne
i hodowlane w ekosystemach leśnych Świętokrzyskiego Parku Narodowego” Część_______________
(dalej:
„Postępowanie”),
tj.
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
z siedzibą w ____________________________________________ (dalej: „Wykonawca”), następujące zasoby:
-

_______________________________________________________,

-

_______________________________________________________,

-

_______________________________________________________,

-

_______________________________________________________,

na potrzeby spełnienia przez Wykonawcę następujących warunków udziału w Postępowaniu:
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________.
Wykonawca będzie mógł wykorzystywać ww. zasoby przy wykonywaniu zamówienia w następujący
sposób:___________________________________________________________________________________________
__________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
Strona 1 z 2

__________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________.
W wykonywaniu zamówienia będziemy uczestniczyć w następującym czasie i zakresie:
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________.
Ww. podmiot trzeci, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału
w postępowaniu dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których
wskazane zdolności dotyczą.
Z Wykonawcą łączyć nas będzie
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
______________________.

______________________
(podpis)
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