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GoRcZĄ}iS K] PAIIK }lARoDowY
z SIEDZIBĄ w PoRĘBlE \Ą,1ELKIn'
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NAZWA ZAMOWIEMA:

,.Druk wydawnictw Garczaitskiego P.NI. - post. II"

Oznaczenie wg kodu CPV: 79.80.00.00-2

Przetarg został ogłoszony w BZP pod nr 
bo ę 5 )) 7 

-20 t4

1. Nazwa i adres ZamawiĄącego.

Gorczański Park Narodowy
Poręba Wielka 590

34 -735 Niedrźwiedź

NIP: 737-2Ż0-1Ż-99

Ż. Zamówienie zostanie udzielone w trybie przetargu nieograniczonego (w oparciu o oddz. }

,,Prawa Zamówien Publicznych" z 29.0].2004 r. tekst jedn' Dz.U. z 20}3 r. pz'907 z póź. zm. -
określanymw dalszej części specyfilcacji skrótem PZP).

3. Przedmiotęm zamówienia jest przygotowanie merytoryczne tekstu, przygotowanie do dru-
ku oraz druk wydavrnictw Gorczańskiego Parku Narodowego. Szczegołowy opis przedmio-
tu zamówienia zawierazałączony do siwz ',apis 

przedmiotu zgmówienia" .

Przedmiot zamówienia został podzielony na2 zadania częściowe:

mail: gpn@gortepn.pl
tel./fax: 18 3117-945

REGoN: 12Ż461287

le-
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ZADANIE CZĘŚCI0WE

Kod CPV Unagi
nr naz\\.4

I
Wydawni*wa edukacyjne (dwie

pozycje ksiąźkowe)
79.80.00-2

Szczegołowy opis przedmiotu
zamówienia zawiera załącnlk

nr 1 do siwz pn.:

,,o pi s p rze dmi o tu ząmów i e ni a"2
Zęstaw edukacyjny pn.: ,,Poznaj 25

gafunków ptaków''

4. Terminy, termin rozpoczęciaoraz wymagany, nieprzekraczalny termin zakończeniazada-
nia do 10 marca ZALS r.

5' opis waruŃów udziafu w postępowaniu _ w stosunku do Wykonąwcy.

a) wynikaj ące z ut. 22 ust. LPZP - o udzielenie zamówienia mogą.ubiegać się Wykonaw-
cy, którzy spełniaj ą warunki doty czące:

. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalnoŚci lub czynności, je_
zeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

>> Zanawiający nie okłeśla wymogow jakie Wykonawca musi spełnic w celu wy-
kazania spełnienia w/w wymogu. Warunek ten uwąza się za spełniony. jeśli
Wykonawca złozy stosownę oświadczenie w przedmiotowym zakresie zawarte
w treŚci wzoru ofeńy stanowiącęj załącznik do niniejszej siwz,

. posiadania wiedzy i doświadczenia,

>> Zatnawta1ący nie określa wynrogow jakie Wykonawca nrusi spełnic w celu wy-
kazania spełnienia w/w wymogu' Warunek ten uwaza się za spełniony- jeśli
Wykonawca złozy stosowne oświadczenię- w przedmiotowym zakresie zawarte
w treści wzoru oferty stanowiącęj załącznik do niniejszej siwz,

. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnynri
do wykonania zamówienia

> Zamawiający rrie określa wyrnogów jakie Wykonawca musi spełnić w celu wy_
kazania spełnienia w/w wymogu. Warunek ten uwaza się za spełniony. jeśli
Wykonawca złozy stosowne oświadczenie rv przedmiotowym zakresie zawarte
w treści wzoru oferty stanowiącej załącznik do niniejszej siwz.

. s).tuacji ekonomicznej i finansowej,

> Zarrrawiający nie określa wymogow jakie Wykonawca rnusi spełnic w celu wy-
kazania spełnienia w/w wymogu. Warunek ten uwaza sie za spełniony. jeśli
Wykonawca złozy stosowne oświadczenie w przedmiotowym zakresie zawarte
w treści wzoru oferty stanowiącej załącznik do niniejszej siwz,

'lŁ
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Z postęptxvania o tldzieleriie zamÓ\'\iienia wyklucza się tych Wvkonarvcórv. łlorzy nie
spełniają rv/rv rvarunkórv

b) związane Z art. 24 ust. LPZP oraz art'.z6 ust.2dPZP:

o nie mogą podlegać wykluczeniu w oparciu o przesłanki okręślonę w afi. 24 ust. l
PZP araz art.24 ust.Z p.5 PZP

Z postęporvania cl udzielerrie zanlorvienia wyklutza się tyclr Wvkonarvcow.. k1orz,v

spelniają rł,arunki określorre w aft' 24"

W celu dokonania oceny dw warunkow ldziału (na zasadzie dokonanej kwalifikacji speł-
nia/nie spełnia), zostanie dokonana wnikliwa ocena przedstawionych przez Wykonawców
dokumentow, określonych w p. 7 niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia
określanej w dalszej części skrótęm sirvz.

Wykaz dokumentów i oświadczeńo jakie mają dostarczyć uczestnicy postępowania:

a) n/w dolornenty:

. ofertę sporządzoną w oparciu o druk Zamawiającego (zxB. rur 2), k1ora oprócz pod-
stawowyclr darrycli identyfi}ującyclr Wykonawcę (tclkich .!ak na:v,cł i łł'lctściciel Fir-
my/imię i nnzwisko, dokładny adres, NIP, nr faksu i/lub adres poczty elektroniczneł) zawiera
stosowne oświadczenia (w trybie art. 2? ust' 1, afi.24 ust. 1 i 2, art. 26 ust. 2d, art. 44
PZP),

b) w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu * okre-
ślonych w p. 5a siwz, Zamawiający wymaga przedstawiania rlw dokumentów (wg dru-
ków Zamawiającego załączonych do siwz|
. oŚwiadczenia o spełnieniu warunkor'v udziału w niniejszyrrr postępowaniu _ treść tego

oświadczenia została zawarta przęz Zamawiającego w załączonym do siwz druku
oferty. Złozenie ofeńy o treŚci zgodnej z w/w drukiem. jest spełnieniem postawione-
go wymogu w stosunku do złożenia tego oświadczenia.

Wykonawcamoże polegać nawiedzy i doświadczeniu, potencjale technilznym, osobach
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnoŚciach finansowych innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunkow. W takiej sytuacji
Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zaso-
bami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu
pisemne zobowią.zanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zaso-
bów na okres korzystania znichprzy wykonywaniu zamówienia.

c) w celu potwierdzenia spełnienia warunkow udziału w niniejszym postępowaniu - okre-
ślonych w p. 5b stułz, należy załączyć:

. ośw-iadczenie o lrraku podstaw do wykluczenia _ treśc tego oświadczenia została
zawwta przez Zamaułiającego w załączonym do siwz druku oferty. Złozęnie oferty o
treści zgodnęj z wlw drukiern- jest spełnieniem postawionego wymogu w stosunku do
złozenia tego oświadczenia,
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. listę podmiotów- należących do tej samej grup!' lcrpitałowej - złożenie tej listy do-
tyczy tych wykonawców, którzy w swojej ofercie złażyli oświadczenie o przynalez-
ności do takiej grupy - w rozumieniu ustawy z 16.02.2007 r. ,,o ochronie konkurencji
i konsumentów (Dz.U. nr 50 poz. 331).

d) w przypadku wspólnego ubiegania się na zasadzie konsoĘum lub społek cywilnych
(przez ofererrtow będących osobnymi podmiotami gospodarczymi w oparciu
o art.23 PZP) o niniejsze zamówienie, nalezy do oferty dodatkowo załączyć.

. oświadczenie o wspolnynr wykorrywanitl tlshlg objętyclr w/w zamowieniern zawiera-
jące wskazanie pełnomocnika upowaznionego prawnie (na zasadzie stosownego peł_

nonrocnictwa) do reprezentowania wszystkiclr podmiotów ubiegającycli się wspolrrie
o udzielerrie tego zanrowienia do reprezentowania r,v rriniejszyrn postępowaniu i/ltlb do
zaw ar cia umowy w sprarvie zarnówierria pu bl icznego,

" wszelkie dokumenty zwięane z potwierdzeniem rvarunków udziału w niniejszym po-
stępowaniu (wynikające z p. 5 a siwz) _ składa je tylko ten Wykonawca" Ltory spełrria
warunek udziału w postępowaniu lub w przypadku łącznego ich spełniarria tylko Wy-
konawcy, ktoryclr potencjał składa się na łączne spełnianie danego warunku,

. wszęlkie dokurnenty zwlązane z potwierdzeniem braku podstaw do wykluczenia z ni-
niejszego postępowania (wynikaj ące z p. 5 b siwz) _ składają wszyscy Wykonawcy
(vide uwaga dotycząca rodzajów dokumentow składanychprzez Wykonawcow mają-
cyclr siedzibę lub nriejsce zanrieszkania poza terytoriurn Polski zawarta ponizej tego
podpunktu)' rvchodzący do konsorcjunr jako jej uczestnicy lub lłystępujący w społce
cywilnej jako wspolnicy tej społki'

. pełnomocnictlvo do reprezentowania korrsorcjum/społki zlożone w orygirrale lub nota-
rialnię poświadczonej kopii

W przypadku Wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terJrtorium
Polski Zamawiający nie wymaga składania odrębnych od dw dokumentów.

Łrrilqa - }'' }.l.' łlohłntenĘ, nałe4' :loj'ć v' ot1,ginale lub ksertlktl1lii' W pr4,pcłcłhł :tlląc:enia kset'o-
koysii v,ymagctnego clohtnlentu nłusi onl :zstctc 1lohtieret:onrł :ct :gtłtlntlśc : ot1,gincllent
pr:e: Wj'fu;nav'cę lłłb osobę.filrmcłlnie upołł'cł:nionc1 clo repre:entoy'etnia Wykgnęnrg1.

Jakikolwiek brak w/w dokumentów (po uprzednim zastosowaniu przez Zamawiającego uregu-
lowań prawnych wynikających bezpośrednio z art. 26 ust. 3 i 4 PZP) lub ich wady formalno -
prawne (a więc niezgodnośC z tozpofządzeniem Prezesa RM z I9.02.2aB f . ,,W sprawie ro-
dzajów dokumentów, jakich może żądac zamalłiający od wykonawców oraz form, w jakich te

dokumenty mogą być sWadane" _ Dz.U. poz. 231), skutkuje wykluczeniem Wykonawcy na
podstawie art.24 ust. 2 p.4PZP.

Zkalei niezgodne sporządzenie oferty z wymogami siwz skutkuje jej odrzuceniem w oparciu o
art.89ust. 1p. LPZP (zzastrzeżeniemwynikającymztręściart.87 ust.2 p.3PZP).

L Do kontaktu z Wykonawcami uprawniony jest:
a) w sprawach formalno-prawnych:......... p. mgr inz. Tomasz Gierat, w dniach pn. - pt.,

od godz. 9 09 - 14 @o tel.: 183317945;
b) w sprawachmerytarycznych: .............. p. mgr Mariola Stefanik w dniach pn. - pt.,

od godz. 9 @ * L4 wo tel.: 183317945;

aę-
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9. Zgodnie z treścią art. 2l PZP wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadotnienia'
zapytałia, informacje ... etc. Zamawiający i Wykonawcy przekazusąpisemnie" faksęm lub
drogą elektroniczną.

a) na podany w p. 1 adres/maiVfax - w przypadku korespondencji wysyłanej przezWy-
konawców do Zamawiającego.

W przypadku wniosku złozonego przez Wykonawcę o wyjaśnienie treści siwz (zapy-
tanie) Zamawiający iest prawnie zobowiąza o udzielenia odpowiedzi na zadane
pytania wówc4as, kiedy wniosek ten wpłynął do Zamawiającego nie później niz do
końca dnia w którym upływa połowa wzrlaczofiego terminu składania ofert. W takiej
sytuacji korespondencję uwaza się za formalnie złożonąw terminie, jeśli jej treść do-
tarła do Zarnavliającego przed jego upĘwem.

b) na podany przez Wykonawcę w ofercie adres/mail/fax - w przypadku korespondencji
wysyłanej pf zez ZamawiĄącego do Wykonawcow.

W przypadku skorzystania z faksu lub drogi elek1ronicznĄ, kuzda Ze stron na żadanie
dru giej ni emvło czni e p otwi erd za fakt ich otrzymani a.

L0. Wykonawca składający ofertę jest zobo wiryany dc wnięsienia wadium najpóźnie1w termi-
nie zgodnym z terminem składania ofert (w formie ustalonej w art. 45. ust. 6. PZP) W przy-
padku składania oferty na wszystkie zadania wysokośó wadium wynosi 4 900'00 zł. Zkolei
w przypadku składania oferty tylko na jedno z zadań częściowych nalezy uiśció wadium w
wysokości odpowiadającej temu zadaniu częŚciowemu - wg ponizszego zestawienia tabe-
larycznego.

Pozostałe wymogi związane z uiszczaniem wadium:

. dokumęnty o charakterze wadium (o których mowa w art. 45 ust.6 PZP) muszązacho-
wywać włŻnośćprzez cĄ okres, w którym oferent jest nitęany ofertą

. w przypadku wnaszenia wadium przelewem na rachunek bankawy, a jego
terminowym wniesieniu decydować będzie ńatx i godzing wpłvwu środków na rłNł
rrc hu n ek b ankau5l Z ałnmłiłj ąc ego,

. okoliczności i zasady zwłotu wadium, jego przepudku oraz ewentualne jego uliczenie
na poezet zabezpieczenia naleĘltego ułykonania umow określa PZĄ

. przy wnoszeniu wadium w formie pienięznej, należy dokonywaó wpłaty tylko i
wyłącznie na nlw rachunek bankowy Gorczańskiego Parku Narodowego (Z@na,l4ąggy
nie przyjmuje wpłat gotówkowych):

'Wr'szczegÓlnienie
W1sokość rr.adiurn dla zadania częściorr,ego nr:

Wadium
calkorviteI 2 \ s s x

Krvota
uadium

3 500 zł I 404 zł 4 9oo zł
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nrkonta. 19 1010 1270 0032 4513 9800 0000

11. Zamawiający wymaga ńażenia wadium _ zgodnie z art. 45 ust. LPZP.

12. Termin związania ńożonąofertą wynosi 30 dni, ticząc od daty składania ofert _ z mażli-
wością przedfuzenta tego terminu ta aznaczany okres, jednak nie dłuższy niż 6a dni, zgod-
niezart. 35 ust. TPZP.

13. opis przygotowania ofert oraz tertnin i miejsce ich złożenia.

14. oferly należy składac w zaklejonyclr kopertaclr zawierających w nagłówku nazvvę i adres
Wykonawcy, zatytułowarryclr '. '. ,,Pr4,,gotolrtltti€ i elnłk vlłda"lł'łtichl, '' w sekretariacie Dy-
rekcji Gorczańskiego PN - do 25 wneśnia 2014 r., do godz' t@ 1liczy się termin otrzyma-
nia przez Zamawiającego oferty' nie data jej rradania !)

otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godz. 8s w siedzibie Dyrekcji GPN, poclczas
j awnego posiedzenia Zakładowej Konrisj i Przetargowej'

Składana oferta musi:

. odpowiadac wszelkim wyrrrogom Zamawiającego wynikających z siwz,

, zawierac wynrierrione w p. 7 dolt:urnelĘ w tyrn wypełrrione druki Zanawiającego sta-
nowiące załącznlk do niniejszej siwz,

o zostac przetŁlmaczona fiaj. polski, jeśli jest składana w j. obcyrn (zgodnie z aft. 9 ust.
3 Pzr-_). Dotyczy to talcże wszelkich załączanych do niej dokumentódzałączników'

. co do formy:

" być sptlrłałlzo ogą di'ul}iĆ (lub rrraszy-
nowym),

o Zawierac trwale spięte (zszyte), ponumerowane i zaparafowane przez Wykonawcę
strony (wr az z załącznlkant\,

c byc złoŻona łv taki sposob' aby uniemozliwić ujawnienie jej treści przed ternri-
nem otwarcia ofeń"

15. Opis sposobu obliczenia ceny oferty.
Cena oferty ma charaktef ceny lyczałtowej, a więc ma obejmować wynagrodzenie za cał-
kowite i bez wad wykonanie zadania opisanego w siwz oraz jej załącznikach. aznacza to,
że cena musi zawieraó - uwzględniaó wszystkie koszĘ zwiapane z prawidłowąrealizacją
przedmiotowego zadania i nie moze ulec zmianie podczas obowią,zywania umowy.

16. Kryteria przyjęte do oceny ofert oraz ich waga:
oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z ponizszymi kryteria-
mi:
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Lp. Nazwa kryterium
Waga

l%1
UWAGI

1 Cena (brutto) oferty 100
ocenie podlega cena określona w ofercie w oparciu o
zasady określone w p. 13 siwz

oferta, l<tora otrzyma największą punktację zostanię uznana za najkorzystniejszą do jego
wykonania.

Ww kryteria będą oceniane programem komputero,wym ,,Zamówienia Publiczne v. 5.0''
przy zastosowaniu maksymalnej ilości 10 pkt w oparciu o wartości kryteriów określone w
badanej ofercie:

o kryteriurn ceny będzie oceniane na zasadaclr minirnalizacji,

Zastosowany przez Zamawiającego do obliczeh program komputerowy ,,Zamówienia Pu_
bliczne v. 5.0'' stosuje do wyliczeń następujące algorytmy:

. dla minimalizacii:

-. tttittinrultru n'art<l,śc hyteriolt, l, '^1t"--t:_ x JvIP x vagcv x il<>ścczlottkótł,komisji" \'art()śc h3'teriuttt v }l' ofercie x

wviaśnienia do w/w wzorów:

Px,y - ilość punhów uzyskiwanych przez danąofertę x dla ocenianego kryteium y
MP - możłiwa do uzyskania maksymalna ilośc punktów (w tymwypadlal 10)
waga y - warłość wagi wyrażona w 9ó

Komisja Przetargowa Zamawiającego liczy 3 osoby.

17. Zawarcie umowy oraz jej istotne i obligatoryjne postanowienia:

a) podpisanie umowy na realizację przedmiotowego zamówienia nąstąpi w siedz1bie Za-
mawiającego po upł5.wie terminu przewidzianego w PZP na ewentua|ne skorzystanie
przez uczestników postępowaniaz przysfugujących im środków ochrony prawnej. Data
i gadzina zavłarcia umowy zostanie określona w treści ogłoszenia wyników niniejszego
po stępowania przetargowego.

b) podstawą do wystawienia faktur częściowych 1ub faktury końcowej jest uprzednie wy-
konanie przedmiotowego zadania lub jego części (bez wad), potwierdzone spisanym
komisyj nie protokołem' odbioru,

c) fakturę naleĘ przedłoĄĆZamawiającemu w terminie 7 dni od daty protokolarnego od-
bioru części lub całości zadanla (bez wad),

d) termin płatności liczony od daĘ otrzymania przez Zamawiającego faktury wynosi 30
dni,

t
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e) w oparciu o art. 144PZp Zamawiający przewiduje mozliwość dokonaniazmiany posta-
nowień zawartej uprzednio umowy w stosunku do treści ńożonej oferty, na podstawie
których dokonano wyboru Wykonawcy na realizację przedmiotowego zamówie-
rualzadania. Zmiany te mogą dotyczyć,:

. tyclr zapisów ufllowy, k1orycli postanowienia są bezpośrednio uzaleznione od od-
rębnyclr przepisów prawnych (niż wynikających z PZP wtaz Z przepisarni wyko-
nawczymi), d W trakcie realizacji przedmiotowego zadanta wprowadzone zostały
ich nowelizaĄe, poprzez wprowadzenie zmian wpĘwających bezpośrednio na
treść tej umowy'

0 formalną i obligatoryjną dla stron niniejszej umowy podstawą do wprowadzenia wlw
zmian jest uprzednie sporządzenie odpowiedniej dokumentacji uzasadniającej ich
wprowadzenie (np. w postaci: protokołu; informacji/wniosku osoby wykonującej obo-
wią2ki koordynatora projektu) nazasadzie aneksu do zawartej umowy,

g) z chwilą odbioru przedmiotu umowy Wykonawca przenosi w całości na Zamawiające-
go autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do przedmiotu umowy. Zamawiający
moze korzystać z tych praw na polach eksploatacji wskazanych .w art. 50 ustawy ,łra-
wo autorskie i prawa polcrewne" @z. U. nr 80 z20a0 t.wz.904 z poźniejszymi zmia-
nami).

1"8. Zamawiający

a) będzie Żądał wruesienia bezwarunkou/ego, nieodwołalnego i płatnego na pierwsze żry
danie zabezpieczenia należytega wykonania warunków umowy zgodnie z art. |47 vst.
l pZP w wysokości l0 Yo wartości netto zamówienia w formach określonych w art.
l48 ust. I PZP, z wyjątkiem n/w form opisanych w ań. 148 ust' 2PZP.

l rveksli z poręczenienr wekslowym barrku lub społdzielczej kasy oszczędnościo-
wo-kredytowej,

'r ustanowienia zastawt] na papierach wartościowyclr enritowanyclr przez Skarb
Pairstwa lu b j ed nostkę sarrrorządu terytorialnego ;

i:, ustanowienia zastawu rejestrowego na zasadacłr określonych w przepisaclr o za-
stawie rejestrowym i rejestrze zastawów.

Zasady wnoszenia zabezpieczenią jego wykorzystanie przez Zamawiającego oraz
mvrot (w zależności od formy jego wniesienia) regulują stosowne zapisy art. l49 _
TSTaPZP. Zabezpieczenie wnoszone w postaci poręczepia lub gwarancji ubezpiecze-
niowej/baŃowej musi zawieraćw swej treści następujące elementy:

|'') nazwę Wykorrawcy i jego siedzibę (adres),
. nazvvę Zanawiającego,
ł nazwę Gwaranta lub Poręczyciela,
l_-] określac wierzytelnośc, ktora rrra byc zabezpieczona gwarancją
(j sformułowanie zobowiązania Gwaranta do rrieodwołalrrego i bezwarunkowego

zapłacenia kwoty zobowiązania na pierwsze żądarue zapłaty.

<]^-t-
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Gwarant nie moze uzależntać dokonania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek dodat_
kowych warunków lub tez od przedłozenia jakiejkolwiek dokumentacji. W przypadku
przedłożerua gwarancji bankowej/vbezpieczeniowej nie za'wierającej wymienionych
elementóq bądz posiadającej jakiekolwiek dodatkowe zasttzeżenia, Zamawiający
uzna, że Wykonawca nie wniÓsł zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

b) dopuszcza do składania ofert częściowych - określonych w pkt.3 siwz,

c) nie dopuszsza da składania oferty wariantowej,

d) nie będzie zawierałumowy ramowej,

e) nie przewiduje:

* udzielenia zamowieri uzupełrriającyclr (zgodnie z art. 67 tlst. 1 p. 6),
. rozficzenia w walutach obcych"
o ZWfotU koszttl tldziafu w niniejszym postępowarriu.

19. Zasady realizacji części zadania w ramach podwykonawstwa:

a) Zamawiający dopuszcza do wykonywania zadania w jakiejkolwiek jego części przez
podwykonawców _ w oparciu o n/w zasady wynikające z uregulowń art. 36a ust. 1

PZP oraz 143b PZP:

o warunki określone przez Wykonawcę w umowie o podwykonawstwo nie mogą
naruszać postanowień umowy zaulartej przez Wykonawcę zZamawiającym,

o sposob realizacji zamówienia rry ramach podwykonawstwa musi byc zgodny zwa-
runkami określonymi w siwz'

20. Stronom niniejszego postępowania przysfuguje prawo do:

a) poinformowania Zamaułiającego (w terminie przewidzianym na złożęnie odwołania)
o niezgodnej z przepisamiPZP czynności podjętej przez Niego lub jej zaniechaniu, do
ktorej Zamawiający zobowięany jest na podstawie PZP, a na które nie przysfuguje
odwołanie na podstawie art. l80 ust.zPre,

b) odwołania w oparciu o działw razdz. L-TPZP, a w następstwie jego złożenia - prawo
ńożenia skargi do sądu okręgowego w oparciu o działYlrozdz.3PZP.

21. Wszelkie sprawy formalne nlłiązane zprawadzeniem niniejszego postępowaniaptzetargo-
wego' a nie określone w niniejszej specyfikacji reguĘe PZP, przepisy wykonawcze do tej
ustawy. ZkoLei do czynności podejmowanychprzezZamawiającego i Wykonawców w po-
stępowaniu o udzielenie zamówienia - o ile nie zostĄ one sprecyzowane w PZP, stosuje
się przepisy ustawy z dnia'?3 kwietnia 1964 t. ,J{'odeks cywiłryf' (tekst jedn. Dz.U. z 2aI4
r. paz. l?1).

22. Wykonanie dw zadahjest finansowafle ze środkow Narodowego Funduszu ochrony Śro_
dowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zgodnie z umową nr 446lŻQ|3ĄVn-50lEE-
BS/D zawartąw dniu 05.07.ŻaBr. narealizację zadania pn.: ,,Gorce rł Naturze 2000. Edu-
kacja i turystyka przyrodniczd'.
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23. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawartej umowy w terminie 30 dni
od powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności powodujących, żejej wykonanie nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna było przewidzieć w chwili zaulieraniaumo_
wy (zgodnie z treścią art. 145 ust. 1 PZP).
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W ząłqczeniu:

I. Zał. nr 1 opis przedmiotu ząmówienia
2. Zał. nr 2 Druk oferly.
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