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Projekt współfinansowany przeŻ Unię EuropejsĘ 2e środków Europejskiego Fundus2Lt Rozwoju

Regionalnego w ramach Programu lnfrastruktura i środowisko

ZamawląąCy

Gorczański Park Narodowy
z siedzibą w Porębie Wielkiej 590
34-735 NiedźwiedŹ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
(dalej Slwz)

DLA ZAMOWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

PRzEDMloT zAMóWlENlA

Modernizacja sz|aków w Gorczańskim Parku Narodowym w 2014

uMowA NR....................,.

Termin składania ofeńi 29'08'2014 l' godz. 8.30

otwarcie ofeń: 29'08.2014 i' godz.9.00

Poręba Wielka, dnia 14.08.2014 r. Zatwierdzam:..

slwz-,,ModerniŻacja szlakóww Go.czańskim Parku Natodowym w 2014 r"'
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Rozdział l : Nazwa oraz adres zamawiającego'

Gorczański Park Narodowy

z siedzibą W Porębie Wielkiej 590

34-735 Niedźwiedź

www.gorcepn.pl

gpn@gorcepn.pl

Iel. 1A I 3317 2O7

Fax. 18 I 33 14 945

Rozdział ll : Tryb udzielenia zamówiehia.

Postępowanie o udzielenie zamóWienia publicznego prowadzone jest W trybie przetargu

nieograniczonego na podstawiel

1. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r' - Prawo zamówień publicznych (t.j' Dz' U' z 2013 l.

poz' 907 zpóżn' zm') zwanej da|ej ,,ustawą'',

2' Rozpolządzenie Prezesa Rady lv]inlstróW z dnia '19 lutego 2013 r' W sprawie rodzajów

dokumentóW' jakich może ządać zańaw|ający od Wykonawcy' oraz form, w jakich te

dokurnenty mogą być składane (Dz' U' z2a13l'' poz.231)'

3' Rozpolz ądzenie Prezesa Rady lvinistróW z dnia 23 grudnia 2013 r' w sprawie średniego

kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wańości

zarnóWień publicznych (Dz U' 2013 poz 16s2)

4' Razpolządzen]e Prezesa Rady lvinistróW z dnia 23 grudnia 2013 r' w sprawie kwot

wartości zamówień oraz konkursóu od których jest uzależniony obowiązek

prŻekazywania ogłoszeń Uzędowi Publikacji Uni] Europejskiej (Dz' U' 2013 poz' 1735)'

Rozdział lll : opis pŻedmiotu zamówienia.

PŻedmiotem zamóWienia jest modernizacja szlaku w Gorczańskim Parku Narodowym' tj'

PŻebudowa sz|aku zielonego na odcinku Poręba Wielka (granica GPN) - czoło Turbacza'

Szczegółowy opis plzedrniotu ŻamóWienia znajduje się W:

' załączniku nr 1 do SlWz _ dokumentacji projektowej'

slwz-'ModerniŻacja sżlakóww Gorczańskim Parku Narodowym w 2014 r'''
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oznaczenie wg Wspólnego słownjka zamóWień:

45000000-7 Roboty budow ane

45 233 161 _ 5 Roboty budowlane W zakresie ścieżek pjeszych

45 233 142 _ 6 Roboty W zakresie naprawy dróg

Na pŻedmiot niniejszego zamówienia Wykonawca udz e]a gwarancji na okres 60 m]esięcy od

dnia odbiorU prŻedmiotu umowy'

zamawiający dopuszcza wypłatę Wynagrodzenia etapowo' odpowiednio do zaawansowania

prac, jeśli zmjana w sposob]e rozliczania Wynika 2 oko]iczności niezależnych od Wykonawcy i

jest związana z vawidłowyrn rozliczeniem Projektu.

Urnowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:

1) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty

od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmlotu Urnowy o podwykonawstwo od

Żapłaty plzez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio ad zapłaty pŻez
Wykonawcę Wynagrodzenla PodWykonawcy;

2) Uza|eżnia)ących zwrot kwot zabezpieczenia pŻez Wykonawcę Podwykonawcy' od

zwratu zabezpieczenia na eżytego Wykonania umowy Wykonawcy wzezzamawiającego'

zgodnie z al1' 36 st. 11 b ustawy Prawo zamóWień publicznych obowiązkowi przedłożenia

zarnaW ającemu nje podlegają umowy o podwykonawstwo, których pę edmiotem są dostawy lub

usługi o wańości do 5.000'00 zł

Zgodnie z ań' 30 ust' 4 opisując prŻedmiot zamóWienia za pomocą norm, aprobat, spect4ikacji

technicznych j systemóW odniesienia Zamawiający wskaŻuje, że dopuszcza lozwiązania

róWnoważne opisywanym'

Rozdział lV: opis cŻęści zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofeń

częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofeń cŻęściowych'

slwz-'Modernizacja sŻlaków w GorcŻańskim Parku Narodowym w 20l4 r'''
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Rozdzial V: lnformacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których

mowawań.67ust. 1pkt.6i7lubań. 134 ust. 6 pkt. 3 i 4 ustawy, ieżeli zamawiający
przewiduje udzielenie takich zamówień.

Zamawiający nie prŻewiduje możliwości udzielania zamóWień uzupełniających.

Rozdział Vl : ofeńy wariantowe.

zamawiający nie dopuszcza składanla ofeń Wańantowych'

RozdzialVll : Termin wykonahia zamówienia.

Telmin wykonania zamówienia: do 30'09'2014 r'

Rozdział Vlll : warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu oceny spełhiania tych
warunków.

1' Zgodnie z ań' 22 ust' 1 ustawy o udzielenie zamóWienia rnogą ubiegać sę Wykonawcy,

którŻy spełniają następujące warunki dotyczące:

'1'1posiadania uprawnień do Wykonania określonej d2]ałalności lub czynnośc ' jeżeli

pnepisy prawa nakładają obowiązek ich posjadania;

'l'2 posiada1ia Wiedzy doświadczer|a:

1'3dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobarni zdolnyrni do

Wykonania zamówienia;

1'4 sytJac.i e<onom cŻnej fnałsowej

Zgodnie z ań' 26 ust' 2b ustawy Wykonawca może polegać na Wiedzy i dośWiadczen]u'

potencja e technicznym' osobach zdo|nych do wykonania zamóWienja lub zdolnościach

finansovvych innych podmiotów' n eza|eŻnie od charakteru prawnego łączących go z nim

stosunkóW. Wykonawca W takjej sytuacji zobowiąza|y jest udowodnić zamawiającemu z
będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zarnóWienia' W szczególności

pŻedstawiając W tym celu p]semne zobowiązanie tych podmiotóW do oddania mu do dyspozycji

niezbędnych zasobóW na okres kolŻystan a z nich plzy Wykonywaniu zamówienia'

2' opis sposobu dokonania oceny spełniania WarunkóW udzjału W postępowaniU'

slwz_,'Mode izacja szlakóww GorcŻańskim Parku Narodowym w 2o14 r'''
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2''l ocena WarunkóW udziału W postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie| Wykonawca

,spełnia' albo ',nie spełn]a'' poszczególnych Warunków'

2'2 zamawiąący oceni' czy wykonawca spełnia Warunki' o których mowa W pkt' 1 na

podstawie złożonego Wlaz z ofeńą oświadczenia (stanow]ącego załącznik nr 4 do slWZ)
oraz dokumentów określonych W lozdziale 1X pkt' 1 slWZ'

2'3 zamawiąący Uzna za spełniony Warunek:

a) dotyczący posiadania Wiedzy i dośWiadczenia' jeże|i Wykonawca wykaże' iż w
okresie ostatnich pięciu lat pŻed upływem terminu składania ofeń, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótsŻy ' w tym okresie' Wykonał co najmniej dwie

roboty budowlane o Wańości co najmn]ej 50'000'00 zł brutto (kaŻda z nich)'

b) dotyczący dysponowania osobami zdolnymi do Wykonania zamóWienla' jeżeli

Wykonawca Wkaże, iŻ dysponuje ]ub będzie dysponował jedną osobą na

stanowisku kielownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane W myśl

ustawy z dnia 7.07.1994 t. Prawo budowlane lt.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz.

759 z póżn' zm') co najmniej do kierowania robotami budowlanymi W

specjalności drogowej' z minimalnym 5letnim doświadczeniem zawodowym przy

kierowaniu robotami budowlanymi o charakterze drogowym.

osoby pŻewidziane do pełnienia sarnodz elnych funkcji technicznych W

budownictwie muszą posiadać Wymagane uprawnienia' które zostały Wydane

zgodnie Ż ustawą Prawo budow]ane z dnia 7 lipca 1994 r' art' '12 Ust' 1 pK' 2,

ust. 7' ań'12a llb uprawn enia uzyskane na podstawie pŻepisów

obowiązujących prŻed Wejściem W życle ustawy prawo budowlane Ż 1994 r.,

natomiast W prŻypadku osób' które uzyskały uprawnienia W innych krajach Unii

Europejskiej a także osób z Europejskiego obszaru Gospodarczego (tj'

Klólestwo Nor'wegii, Księstwo Lichtensteinu' Republika lslandii) i obywateli

Konfederacji szwajcarskiej posiadane uprawnienia muszą spełniać Warunki

określone W ustawie z dnia 18 marca 2008 r' o zasadach uznawania kwa|ifikacJi

zawodowych nabytych W państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz' U' Nr

63' paz' 394 z pó^' zm')'

c) dotyczący s!łuacji ekonomicznej i finansowej, jeżeli Wykonawca wykaŻe, iż
posiada ubezpjeczenie od odpowiedzialności cywiInej W zakresje prowadzonej

INFRASTRU KTURA
I SRODOWISKO
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działalności gospodarczej związaną z pzedmiotem zamówien a na kwotę co

najmniej 1 50'000'00 zł.

3. z postępowania o udzielenie zamówienia Wyklucza sję WykonawcóW spełniających

którąkolwiek z pŻesłanek określonych w ań' 24 ust' 1 ustawy.

3'1 zamawiający oceni czy wykonawca podlega Wykluczeniu z postępowania z powodu

spełnienia pŻesłanek określonych W ań' 24 ust. 1 ustawy odpowiednio na podstawie

zlożonych Waz z ofertą dokumentóW żądanych plzez zamawia)ącego potw]erdzających

brak podstaw do Wykluczenia z postępowania o udzielenie zamóWienia, tj ]

3'1'1 ośWiadczenia o braku podstaw do wykluczenia;

3'1'2 aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o

działalności gospodarczej' jeżeli odrębne pzepisy Wymagają Wpisu do rejestru

lub ewidencji, w celu Wykazania braku podstaw do Wykluczenia W oparciu o ań'

24 ust. 1 pkt 2 ustawyl

3'1 3 aktualnego zaśWiadczenia Właściwego nacze]nika urzędu skarbowego

potwierdzającego' że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków' lub

zaświadczenia, że uzyskał prŻewidziane prawem zwolnienie' odroczen]e lub

rczłożenie na laty zaległych płatności lub wstŻymanie W całośc] Wykonania

decyzji Właściwego organu

3'1 4 aktua nego zaśWiadczenia Właściwego oddz]ału zakładu Ubezpieczeń

społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia społecznego

potwierdzającego' że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na

ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia' że uzyskał

prŻewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub lozłożenie na raty zaległych

płatności lub wstŻymanje w całości wykonan]a decyzji Właściwego organu;

3' 1 '5 listę podmiotóW na|eżących do tej samej grupy kapitałowej W rozumieniu ustawy z
dnia 16 lutego 2007 r' o ochronie konkurencjj i konsumentóW (Dz' U' Nl 50, poz'

331' z póżn' zm')' albo infornrację o tym' że nie należy do grupy kapitałowej -
Wypełnionego Według folmu|afza określonego W załączniku nr 5 do SlWz _ druk

do ewentualnego wykotzystania.

3'2 W plzypadku WykonawcóW Wspólnie ubiegających się o udzielenie zarnóWienia Źaden z

nich nie może pod]egać Wyk]uczeniu z postępowania na podstawie ań' 24 ustawy'

slwz-,'Modernizacja szlakóww Gorczańskim Parku Narodowym w 2014 r'"
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3'3 Jeżeli Wykonawca ma siedzjbę lub miejsce zamieszkania poza terytorium

Rzeczypospolitej Po]skiej, zamiast dokumentóW' o których mowa W pkt' 3'1 niniejszego

rozdzjałU:

3'3'1 pkt' 3'1'2-3'1.4 - składa dokument lub dokumenty Wystawione W kraju' W

którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio'

nie otwańo jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości'

nie zalega z uiszczaniem podatkóW' opłat, składek na ubeŻpieczenie

społeczne i zdrowotne albo że uzyskał pŻewidziane prawern zwolnienie'

odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatnbści lub Wstrzymanie W

całości Wykonania decyzji właściwego organu'

3'4 Wymagane dokumenty zostały szcŻegółowo opisane w rozdziale lX pkt 2 slwz'
3'5 ocena Wykazania braku podstaw do Wykluczenia z postępowania zostanie dokonana na

zasadzie wykonawca ,'spełnia" albo ''nie spełnia" poszczególne przesłanki określone W

ań' 24 ust' 1 pkt. '1 _ 11 ustawy'

RoŻdŻial lX : wykaz oświadczeń lub dokumentów' jakie maią dostarczyć wykonawcy'

1' W celu potwerdzenia spełniania pŻez wykonawcę Warunków udziału W postępowan1u, o

których rnowa w ań' 22 ust' 1 ustawy, zamawiający żąda złozenia następujących

dokurnentóW:

1.1 oświadczenia o spełnieniu warunkóW udziału W postępowaniu o których rnowa W

ańyku|e 22 ust' 1 ustawy' wypełnionego według formulaŻ a określonego W załączniku

nr 3 do slWZ _ druk do ewentualnego Wykolzystania. ośWjadczenie musi być

podpisane pŻez osobę/osoby uprawnioną/uprawione do reprezentowania Wykonawcy

W przypadku oferty składanej pŻez Wykonawców Występujących Wspólnie na

podstawie ań' 23 ustawy' Wykonawcy składają ośWiadczenie odpowiednio jako np'

ośWiadczenie łączne lub oddzielne oświadczenia'

1'2 opłaconej polisy' a W przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego' że

Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej W zakresie prowadzonej

działalności związanej z pŻedmiotem zamóWienia'

1'3 vvykazu robót budowlanych Wykonanych W okresie ostatnich pięcju lat prŻed

upływem terminu składania ofeń' a jeŹeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -

slvlŻ-.'Modernizacia szlaków w Gorczańskim Park! Narodowym w 2014 r.''
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w tym okresie' Wlaz z podaniem ich rodzaju i Wańości, daty i miejsca wykonania oraz

z załączeniem dowodóW dotyczących najważniejszych robót' określających, czy
roboty te zosiały Wykonane w sposób należyty oraz Wskazujących' czy zostały

Wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone'

Wypełniony Według formulaŻ a określonego w załączniklJ nl 7 _ druk do ewentua]ne9o

wykotz ystania,

1.4 WkaŻU osób' które będą uczestniczyć W wykonywaniu zamówienia Wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia iWykształcenia
niezbędnych do Wykonan a zamóWienia, a także zakresu wykonywanych prŻez nie

czynności' oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobam]' Wypełnione

według formularza określonego w załączniku nr 8 * druk do ewentualnego

wykotzystania,

1'5' ośWiadczenia' że osoby, które będą uczestniczyó w Wykonywaniu zamóWlenia'

posjadają Wymagane uprawnienia' jeżeli Ustawy nakładają obowiazek posiadania

takich uprawnień Wypełnione Według formula.Ża okreś|onego W załączniku nr 8 _

drLk oo ewentualnego wy<otzystania

2' W celu Wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udŻielenia

ŻamóWienia wykonawcy W okolicznościach' o których mowa W ań' 24 ust .1 ustawy,

zarńawiający żąda złożenia następUjących dokumentóW:

2'1 oświadczenia o braku podstaw do Wykluczenia z postępowania Wykonawcy W

oko]lcznościach' o których mowa W ań' 24 ust' 1 ustawy, Wypełnionego WedłUg

formularza określonego w załączniku nr 4 do slwz _ W załączeniu druk do

ewentua]nego wykozystania' W pruypadku ofeńy składanej pŻez WykonawcóW

Występujących Wspólnie na podstawje ań.23 ustawy' ośWiadczenie wykonawcy

składają jalo oddzielne oswiadczer a

2'2 Aktualnego odpisu z Właściwego rEestru lub z centralnej ewidencj] i informacji o

działalności gospodarczej' jeżeli odrębne pŻepisy wymagają Wpisu do rejestru Iub

ewidencji W celu Wykazania braku podstaw do wykluczenia W oparciu o ań' 24 ust' 1

pkt 2 ustawy' wystawionego nie Wcześnlej niz 6 miesięcy pęed upływem terminu

składania ofeń

2'3 Aktualne zaświadczenie Właściwego nacze]nika UrŻędu skarbowego

potwierdzające że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatkóW' lub

zaśWiadczenie' że uzyskał pęewidziane prawem zwo|nienie' odroczenie lub

slwz-,,iłodemizacja 5zlaków w GorcŻańskim Parku Narodowym w 2o14.'''
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rozłożenie na laty zaległych płatności lub Wstrzymanie w całości wykonania decyzji

właściwego organu - Wystawionego nie Wcześniej niż 3 miesiące p.zed upływem

terminu składania ofert;

2'4 Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń społecznych lub

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia społecznego potwierdzające' że Wykonawca nie

zalega z opłacaniem składek na ubezpieczen]a zdrowotne i społeczne, lub

potwierdzenia że uzyskał pŻewidziane prawem zwolnienie odroczenie lub

roŻłożenie na raty za]egłych płatności lub WstrŻymanie W całości Wykonania decyzji

właściwego organu - wystaw]one nie Wcześniej niż 3 miesiące plzed upływem

te.minu składania ofen:

2.5 Lista podmiotóW należących do tej sanrej grupy kapitałowej W rozumieniu ustawy z

dnia 16 lutego 2007 r' o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz' U' Nr 50' poz' 331 
'

z późn' zm')' albo informacja o tym że nie należy do grupy kapitałowej' Według

formulaŻa określonego w załączniku n[ 5 do slWZ - druk do ewentualnego

wykotz ystania.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej' pzedkłada dokument Wystawiony W kraju, W którym ma

siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdŻający' Że|

3'1 nie otwańo jego Likwldacji ani nie ogłoszono upadłości _ Wystawiony nie wcześniej

niż 6 miesięcy pEed upływem telminu składania ofeń|

3'2 nle zalega z uiszczaniem podatków' opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i

zdrowotne albo że uzyskał pŻewjdziane prawem zwolnienie, odroczenie lub

rozłożenie na raty za|egłych płatności lub WstŻymanie W całości Wykonania decyzji

Właścjwego organu - Wystawiony nie Wcześniej nlż 3 miesiące pŻed upływem

terminu składania ofeń;

Jeżeli W kraju miejsca zamiesŻkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę

lub mlejsce zamieszkania, nle Wydaje się dokumentów, o których mowa W pkt' 3'1 oraz

3.2, zastępuje się je dokumentem zawielającym ośWiadczenie' W którym okreś]a się

także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone pŻed właściwym organem

sądowym, administracyjnym albo organem samoŻądu zawodowego lub gospodarczego

odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, W którym wykonawca ma

slwz-,,luodernizacja szlaków w Gorczańskim Palku Narodowym w 2014 L''
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siedzjbę lub miejsce zamieszkania' lub pŻed notar uszem' Postanowienia dotyczące

terminóW stosuje sie odpowiednio'

Dokumenty o których mowa w rozdzjale lX SIWZ' należy złożyć W formie oryginału lub

kopi pośW adczonej za zgodnością z oryginałem pŻ ez Wykonawcę - pośWiadczenie musi

być dokonane imienną pieczątkąCkaml) l podpisemCami) osoby(osób) uprawnionej(-ych)

do składania Wsze]kich ośWiadczeń iWystępowania W im]eniu Wykonawcy lub innych

osób upoważnionych stosownym pełnomocnictwem wraz z dalą i napisem ,Ża zgodność

z oryginałem'''

ZamaWający może żądać plzedstawienia oryginału lub notarialnle pośWiadczonej kopii

dokumentu gdy złożona kopia dokumentu jest njeczytelna bądż budzi Wątpliwości co do

jej prawdz]wości

7' DokL]menty spolządzone W języku obcym są składane wlaz z lłumaczenien na język

Polskj.

Rozdział x : lnformacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami

oąz pŻekazwania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych

do porozumiewania się z wykonawcami.

1' ZaWiadorrienia, Wyjaśnien a, ośWiadczenja, Wnjoski oraz Wsze]kie inne informacje

podczas postępowania o udŻelenie zamóWienia mogą być pzekazywane plsemne,

faksem lub drogą elektroniczną'

2' Forma pisemna zastŻeżona jest dla złożenia ofeńy Wraz z załącznikami, W tyrn

oświadczeń i dokumentóW potwjerdzających spełnianie warunków udziału W
postępowaniu' a także zmiany lub Wycofania ofeńy'

3 Fakt otrŻyman a oświadczeń, Wn oskóW' zawiadomień, oraz informacji plzekaza|ych

faksem lub drogą elektroniczną każda ze stron potwieldzj niezwłocznie na żądanie

drugiej.

4' Do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami, upoważniona jest

p GŻegoŻ Naporatel' (18) 331 7945-37'p' EWa stlauchmann (18) 331 7945-36

e-mail: qpn@qorcepn.p

Rozdział xl : wymagania dotyczące wadium.

'1' Ustala się Wadium W Wysokości: 2 000,- zł'

slwz-,'ttłoderniŻacja sztakóww GorcŻańskim Parku Narodowym w 2o14 L"
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Wad]um może być Wnoszone W jednej lub kilk! następujących formach:

2'1 pieniądzu;

2'2 poręczeniach bankowych ub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

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

2.3 gwarancjach bankowych,

2.4 gwarancjach ubezpieczeniowych,

2'5 poręczeniach udzielanych pŻez podmioty' o których n]owa W ań' 6b ust. 5 pkt' 2

ustawy z dnia I listopada 2000 r. o utwozeniu Polskiej Agencji Rozwoju

PŻedsiębiorczości (D2. U' N[ 109, poz' 1158, z późn. zm')'

Wadium Wnoszone W pien ądzu Wykonawca wpłaca p!zg!€]!g!! na konto

zamawiającego Golczański Park Narodowy 19 1010 127a 0032 4513 9800 0000 pŻed

upływem terminu składania ofeń' pŻy czym za termin Wniesienia Wadium W forn]ie

przelewu pieniężnego p|zvimuie sie termin uznania na rachunku ZamaWaiaceoo'

Wykonawca W tytule prze ewy zobowiąza|y jest Wskazać nazwę zadania dla którego

ofertę zabezpiecza Wadium'

Wadium Wnoszone W formie poleczeń lub gwarancji musi zawieraó:

41 termin obowiązywania (musi obejmować okres związania ofertą począWszy od

upłyWU terminu składania ofeń)'

4 2 kwotę (równa kwocie Wadiurn)'

4'3 jednoznacznie określonego gwaranta lub poręczycie a (wystawiającego gwaranc]ę

lub poręczen]a),

4'4 określenie beneficjenta gwarancj ,

4'5 bezwarunkowość dysponowania polęczeniem lub gwarancją (gwarant lub

poręczyciel zobowiązany jest do pŻekazania kwoty poręczenia lub gwarancji na

pierwsze pisemne żądanie beneficjenta na konio Wskazane pŻez beneficjenta),

4'6 płatność na pierwsze żądan]e (poręczyciel lub gwarant zobowiązany jest do

pzekazania kwoty gwarancji lub poręczenia na pierwsze pisemne żądanie

beneficjenta' zawierające ośWiadczenie dotyczące okoliczności okleś onych W ań'

46 ust 4a oraz 5 ustawy Pzp),

4'7 nieodwołalność gwarancji lub poręczenia (gwarant lub poręczyciel nie może odwołać

zobowiązania wynikającego z udzielonej gwarancji lub polęczenia)'

@,,".ń$il,'::ffiiif,*: H

4.

5' Brak w poręczeniu ub gwarancji jakiegokolwiek z powyższych elementóW, jak róWnież

Wprowadzenie WarunkóW ograniczających dLa zamawiającego w korzystaniu z Wadium'

slwz-''ModerniŻacja sŻlaków w GorcŻańśkim Parku Nalodowym w 2014 r"'
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tlaktowane będzie jako nie Wniesienie Wadium i skutkowaó będzie wykluczeniem

Wykonawcy.

6. Z postępowania zostaną wykluczeni Wykonawcy' którzy nie Wnieśli Wadium do upływu

terminu składania ofeń' na przedłużony okles związania ofertą lub W termlnie'

o którym mowa W art' 46 ust. 3 ustawy Pzp'

7' oryginał dowodu wniesienia Wadium Wnoszone W forrnie polęczeń ub gwarancji na|eży

zatrączyć do ofeńy '

Rozdział xll : Termin związania ofeńą

Wykonawcy zostają z wiązani oleńą plzez okres 30 dni od upł}wu terminu składania ofeń'

Rozdział xlll : opis sposobu plzygotowania ofeńy.

1' Plz ygotowanie ofeńy|

'1'1 ofeńa powinna być sporządzona pzy użyciu formulava stanowiącego załącznik nr

2 do SIWZ.

1'2 Do ofeńy powinny byó dołączone Wszelk]e dokumenty i oświadcŻenja zgodnje z
wymaganiami określonymi w rozdzia e lX niniejszego SlWZ. WóWczas' gdy niniejsza

specyfikacja określa W załącznikach formulav jakiegokolwiek dokumentu,

Zamawiający nie Wymaga posłużenia się załącznikiem do specyfikacji' Wykonawca

może pęygotować Własny formulaŻ pod Warunkiem, iż będzie on swoją treścią

odpowiadał formularzowi będącemu załącznikiem do slwz'
1'3 ofeńa powinna być sporządzona W języku polskim W formie pisemnej, trwałą i

czyte|ną techniką' Wymóg zachowania formy pisemnej oznacza konieczność

złożenia Własnoręcznego podpisu (ań' 78 Kodeksu c}vr'ilnego).

1.4 Wsze]kie poprawki ub zmiany w tekście ofeńy muszą być parafowane

własnoręcznie pŻez osobę podplsującą ofeńę'
'1.5 Wszystkie zapisane strony ofeńy powjnny być parafowane przez osobę podpisującą

ofeńę' ponumelowane j spięte (zsŻyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości

dekompletacji zawańoścj ofeńy' Wszelkie poprawki lub zmiany W tekście ofeńy

musza być parafowane Własnoręcznie przez osobę podpisującą ofeńę'

slwz-'Modernizacja s2lakóww Gorczańsłim Parku Narodowym w 2014 L''
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1.6 ofeńa Wlaz z zalączn|kami mus] być podpisana pŻez Wykonawcę bądŹ osobę

upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy' Jeżeli upoważnienie do podpisania

ofeńy nie Wynika bezpośrednio z dokumentóW rejestrowych Wykonawcy' do ofeńy

|a|eży dołączyć oryginał lub pośWiadczoną notariajnie kopię pełnomocnictwa

Wystawjonego pŻez osoby do tego upoważnione'

1'7 W plzypadku' gdy Wykonawca składa kopię któregoś z dokumentóW' musi byó ona

pośWladczona za zgodnośó z oryginałerń pŻez Wykonawcę (Wykonawca składa

Własnoręczny podpjs popeedŻony dopiskiem 'za zgodnośó'')' Jeżeli do

reprezentowania Wykonawcy upoważnione są łącznie dwie lub Wjęcej osób, kopie

dokumentóW muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem pŻez te osoby'

1'8 Jeżeli któryś z dokumentóW składanych plzez Wykonawcę jest sporządzony W

języku obcym dokument taki na|eży złożyć wrau z tłumaczenjem na jęŻyk polski'

pośWiadczonym prŻez Wykonawcę'

1'9 Koszly zwjązane z przygotowaniem ofeńy ponosi składający ofeńę'

1'10 Wykonawca może żożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofeńę'

ofeńa wspólna - w plzypadkU' kiedy ofeńę składa kilka podmiotóW, ofeńa musi spełniaó

następujące warunki]

2'1 ofeńa Winna byó podpisana peez każdego pańnera lub upoważnionego

pŻedstaWiciela/pańnera Wiodącego'

2'2 Upoważnlenie do pełnienia funkcji pŻedstawiciela/pańnera Wiodącego Wymaga

podpisu prawnie upowaznionych plzedstawicie]i każdego z pańnerów'

2'3 Podmioty Występujące Wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzlanaść za
niewykonanie ]ub nienależyte Wykonanie zobowiązań.

ofeńę należy złożyć w niep.z eźrocŻystyn] opakowaniu/zamkniętej koperc]e,

gwarantującym zachowanie poufności jej treści oraz zabezp ecząącym jej

nienaruszalnośó do terminu otwarcia'

Kopeńa/opakowanie zawierające ofeńę powinno być zaadresowane do Zamawiającego

na adres:

Gorczański Park Narodowy

Poręba Wielka 590
34-735 Niedźwiedź

5. Oznakowanie koperty/opakowania:

slwz-',ModerniŻacja szlaków w GorcŻańskim Parku Narodowym w2014 r'''
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PRZETARG NIE OTWIERAC PRZED dniem 29.08. 2014 r. godz. LOO"

Koperta oprócz opisu j/W W]nna zawierać nazwę' adres wykonawcy nr telefonu oraz adres

email.

Zmiany w ofercie.

7'1 Wykonawca może wprowadzić zmiany' poprawki' mody.fikacje i uzupełnien]a do

złożonej ofeńy w formie pisemnej przed upływem terminu składania ofeń'

Wprowadzone zmiany musza być złozone wg takich samych zasad jak ofeńa, W

kopercie z dopiskiem'ZNIIANA".

Kopeńy oznakowane dopjskiem 'ZM|ANA'' zostaną otwańe na sesji publicznego

otwarcia ofeń pŻy otwieraniu ofeńy wykonawcy' któ.y Wprowadził zmiany i po

stwierdzeniu poprawności procedury dokonanla zmian' zostaną dołączone do ofeńy'

Wykonawca ma prawo plzed upływem terrninu składania ofeń Wycofać sie z
postępowania poplzez żożenie pisemnego powiadomienia (W/g takich samych

zasad jak wprowadzanie zmian) z napisem na kopercie ,,WYCOFANIE".

Kopeńy oznakowane ,'WYCoFANlE' będą otwierane na sesjl pub]icznego otwarc a

ofeń w pierwszej kolejności' Kopeńy z ofeńarni' lłórych dotyczy Wycofanie nie będą

otwierane.

6.

7.

7.2

73

7.4

7.5

Rozdział xlv : Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofeń'

1' ofeńy należy składaó w sekretariacie Gorczańskiego Parku Narodowego do dnia

29.08.2014 t. do godz..08:30

zamaw)ąący zwróci niezwłocŻnle Wykonawcom ofeńy (bez otwieranla)' które zostały

złożone po terrninie'

2' lvllejsce otwarcia ofeń - W siedzlbe Zamawiającego, sala edukacyjna (pańer), W dniu

29.Oa.2O'14 r. o godz. 09:00

3' Bezpośrednio pŻed otwalciem ofeń zamawiający pzekaŹe zebranym Wykonawcom

informację o Wysokości kwoty' Jaką zamieŻa plzeznaczyć na slinansowanie zamóWlenia'

slwz-'Modemizacia szlakóww Go.czańskim Parku Narodowym w 2o14 r"'
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4' otwarcie ofeń jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww inforrnacji'

Po otwarciu ofeń prŻekazane Żostaną następujące informacje: nazwa i siedziba

wykonawcy, którego ofeńa jest otwierana oraz zaoferowana cena'

Rozdział xv: opis sposobu obliczenia ceny

1' cena ofeńy' musi być podana w PLN cyfrowo isłownie' z Wyodlębnieniem na|eżnego

podatku VAT dla każdego zadania osobno'

2' cena podana w ofelcie ma charakier ceny ryczałtowej i obejmować ma Wszystkie koszty i

składniki związane z Wykonaniern zamówienia' jakie zobowiązany będzie ponieść

zamawiający za plawidłową leajizację całości zamóWienia'

3' cena nie ulega zmianie pŻez okres obowiązywania umolvy'

4' zamawiający dopuszcza Wypłatę Wynagrodzenia w etapach - odpowiednio do

zaawansowania prac.

Rozdział xvl : opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował pr2y wyboze
ofeńy, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofeń.

1' zamawiąący przy WyborŹe najkolz ystniejsŻej ofeńy będzle stosował Wyłącznie jedno

kryterium: Cena brutto - 100%

2' ocena ofeń dokonana zostanie pŻy zastosowaniu punktowego sposobu ich klasyfikacji

od 1 _ '00 W oparciL o następujący wzó.:

C=(Cn/Cb) x 100;

gdzie| c _ liczba punktóW danej ofeńy

cn - cena najniższa'

Cb - cena badana.

3' Punkty będą zaokrąglane do dwóch r.iejsc po plzecinku'

4' Za najkorŻystniejszą Żostanie uznana ofeńa' która uzyska najwyższą liczbę punktów'

Rozdział xvl| : lnformacje dotyczące Walut obcych, w jakich mogą być prowadzone

fozliczenia między zamawiającym a wykonawcą.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości ro2liczania W Walutach obcych'

slwz-,'iłodernizacja 5Żlaków w GorcŻańskim Parku Narodowym w 2014 r'''
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Rozdział xvlll : lnformacie o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyboŻe
oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1' Un']oWę może podpisaó W imieniu Wykonawcy osoba/osoby upoważniona/upoważnione

do repreŻentowania Wykonawcy Wymieniona/Wymienione w aktualnym odpisie

z Właściwego rejestru albo ewidencji działalności gospodarczej lub pełnomocnik' który

pzedstawi stosowne pełnomocnictwo - oryginał dokurnentu Wystawiony pęez osoby

reprezentujące podmlot gospodarczy lub kopia (odpis) notarialnie pośWiadczona'

2' W prŻypadku wyboru najkolzystniejszej ofeńy Wykonawców wspólnie ubiegających się

o udzielenie zamóWienia zamaw)ąądy żąda wzed zawarciem umowy w sprawie

zamóWienia publicznego przedstawienia umowy regulującej współpracę tych

wykonawcóW (oryginał dokunrentu lub jego kopia pośWiadczona za zgodność z
oryginałem przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowania Wykonawcy

lub kopia (odpis) notarialn e pośWiadcŻona), zawierającej co najmniej:

2'1zobowiązanie do realizacji Wspólnego pŻedsięWzięcia gospodarczego

obejmującego swoim zakresem rea]izację prŻedrniotu zamówienia,

2'2 określenie zakresu działanla poszczególnych stlon umowy,

2'3 czas obowiąŻywania umowy' który nie może być krótszy niż okres obejmujący

realiŻację zamóWjenia'

3' Wykonawca, którego ofeńę Wybrano jako najkolzystniejszą jest obowiązany do zawarcia

umowy W sprawie zamówjenia publicznego zgodnej z treścią złożonej ofeńy i Wzorem

umowy załączonym do slWZ stanowiącym zał' 6, Ż zastlzeżenlem ań' 183 ustawy PZP,

W terminie okreś]onym zgodnie z ań' 94 ust' 1 ] 2 Ustawy Pzp'

Rozdział xlx : Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

1' zamawiający pŻewiduje wniesienie 2abezpieczenia należytego wykonanla Umowy'

2' od Wykonawcy' którego ofeńa zostanie uznana jako najkozystniejsza Wrymagane będzie

Wniesienie przed podpisaniem umowy zabezpleczenia należ}łego Wykonania zobowiązań

w wysokości 10% ceny brutto'

3' zabezpiecze|le naleŹytego Wykonania umowy może być Wniesione W następujących

formach:

3'1 pieniądzu;
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3'2 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej z lym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązan]em pieniężnym;

3.3 gwarancjach bankowych

3.4 gwarancjach ubezpieczeniowych;

3'5 poręczenlach udzielanych prŻez podmioty,

ustalvy z dnia I listopada 2000 r. o

o których mowa w ań' 6b ust. 5 pkt 2

utwoŻ eniu Polskiej Agencji Rozwoju

4.

5.

P12edsiębiolczości'

zabezpieczenie wnoszone W pieniądzu jest Wpłacane na rachunek bankowy wskazany

wzez zamawiającego '

zabezpieczenie Wnoszone W postaci poręczenia ]ub gwaranc]i

Ubezpieczeniowej/bankowej musi zaw]erać W swej treści następujące elementy:

. nazwę Wykonawcy ijego siedzibę (adres),

. nazwę zamawiającego,

. nazwę Gwalanta lub Poręczyclela'

. określać wieŻytelność, która nra być zabezpieczona gwarancją,

. sfo[mułowanie zobowiązania GWaranta do nieodwołalnego i bezwarunkowego
zapłacenia kwoty zobowiązania na pierwsze żądanie zaplaty '

Gwarant nie może uza|eżniać dokonania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych
warunkóW lub też od pŻedłożenia jakiejkolwek dokumentacji' W przypadku przedłażenia
gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej nie zawierającej wymienionych elementóW, bądź
posiadającej jakiekolwiek dodatkowe zasLzeżenla' zamawiąący uzna, że Wykonawca nie
wniósł zabezpleczenia należytego wykonania umowy'

6' Zabezpieczenie jest zwracane W następujący sposób:

6.1 70 % kwoty zabezpieczenia jest zwracane Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia

całkowitego prawidłowego Wykonania prac _ potwierdzonych podp sanyn'] pŻeŻ

strony umowy protokołem odbioru.

6'2 30 % kwoty zabezpieczenia zostanje pozostawione na zabezpieczenie losz.zeń z
tytułu rękojmi. Kwota ta zostanie zwrócona nie póŹniej njż w 15' dniu po upływie

okresu rękojmi za Wady

7' zamawiający zwaca zabezpieczenie _ Wniesione W pieniądzu' wraz z odsetkami

Wynikającymi z umowy lachunku bankowego' na Kórym było ono pęechowywane'

pomniejsŻone o koszt prowadzenia lachunku oraz prowizji bankowej za przelew

pienjędzy na rachunek Wykonawcy'
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8' W pzypadku nienalezytego Wykonania Umowy kwota zabezpieczenia należytego

Wykonania umowy n]e zostanie zwrócona Wykonawcy i pozostanie w dyspozycjj

ZamaWiającego'

Rozdział xx: lstotne dla stron postanowienia, które zosianą wprowadzone do ireści
zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo l\fzór

umowy' jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie
zamówienia publicznego na takich warunkach.

zamaw ający Wymaga od Wykonawcy, aby zawa z nim umowę'W spraw]e zamówienia

publicznego na Warunkach określonych we wŻolze umowy stanow]ącym załącznik nr 6 do

niniejsŻej SlWZ.

RoŻdział XXl: Pouczenie o środkach ochrony prawhej pŻysługuiących wykonawcy
w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

1' Środki ochrony prawnej prŻysługują Wykonawcy' a także innemu podmiotowi, jeŹeli ma

lub miał interes W uŻyskaniu danego zamóWienia oraz poniósł lub moŹe ponjeść szkodę

W Wyniku naruszenia wzez zamawiającego plŻepisów ustawy Prawo zamóWeń

pub lcznych.

2' szczegółowe ulegulowanla w pŻedmiocie środkóW ochlony prawnej pęysługujących

Wykonawcom znajdują sie W dziale V| ustawy Prawo zamówień publicznych'
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spis załączników do s|Wz:

załącznik nr 1 - Dokumeniacja projektowa

zalączn k ff 2 _ wzó' folmulaŻ a ofeny cenowe.

Załącznik nl 3 _ ośWiadczenie o spełnianju WarunkóW udziału W postępowaniu

Załącznik nr 4 - ośWiadczenie dotyczące braku podstaw do wykIuczenia

Załącznik nr 5 _ oświadczenie o pŻynależności do grupy kapitałowej

załącznik nr 6 - Wzór umowy

za|ącznik n.7 _ Wykaz wykonanych zamówień

Załącznik nr 8 - Wykaz osób Wraz z oświadczeniem o posiadaniu uprawnień
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