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Poręba Wielka, dnia 31.07.2014 r.
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Rozdział I : Nazwa oraz adres zamawiającego.
Gorczański Park Narodowy
z siedzibą w Porębie Wielkiej 590
34-735 Niedźwiedź
www.gorcepn.pl
gpn@gorcepn.pl
Tel. 18 / 33 17 207
Fax. 18 / 33 14 945
Rozdział II : Tryb udzielenia zamówienia.
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie:
1. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r.
poz. 907 z późn. zm.) zwanej dalej ,,ustawą’’,
2. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te
dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r., poz. 231),
3. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie średniego
kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości
zamówień publicznych (Dz. U. 2013 poz. 1692).
4. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot
wartości

zamówień

oraz

konkursów,

od

których

jest

uzależniony

obowiązek

przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. 2013 poz. 1735).
Rozdział III : Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia modernizacja szlaków w Gorczańskim Parku Narodowym.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w:
załączniku nr 1 do SIWZ – dokumentacji projektowej.
Przedmiot zamówienia podzielony jest na dwie części:
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Zadanie I: Przebudowa szlaku zielonego na odcinku z doliny Kamienicy – Gorc
Troszacki
Zadanie II: Remont szlaku niebieskiego na odcinku dolina Turbacza - Czoło Turbacza
Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień:
45000000-7 Roboty budowlane
45 233 161 – 5 Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych
45 233 142 – 6 Roboty w zakresie naprawy dróg
Na przedmiot niniejszego zamówienia Wykonawca udziela gwarancji na okres 60 miesięcy od
dnia odbioru przedmiotu umowy.
Zamawiający dopuszcza wypłatę wynagrodzenia etapowo, odpowiednio do zaawansowania
prac, jeśli zmiana w sposobie rozliczania wynika z okoliczności niezależnych od Wykonawcy i
jest związana z prawidłowym rozliczeniem Projektu.
Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:
1)

uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty

od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od
zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez
Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy;
2)

uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy, od

zwrotu Zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego.
Zgodnie z art. 36 st. 11 b ustawy Prawo zamówień publicznych obowiązkowi przedłożenia
Zamawiającemu nie podlegają umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub
usługi o wartości do 5.000,00 zł.
Zgodnie z art. 30 ust. 4 opisując przedmiot zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji
technicznych i systemów odniesienia Zamawiający wskazuje, że dopuszcza rozwiązania
równoważne opisywanym.
Rozdział IV : Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert
częściowych.
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Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć
jedną ofertę na dowolną liczbę części.
Zamawiający podzielił postępowanie na dwie części:
Zadanie I: Przebudowa szlaku zielonego na odcinku z doliny Kamienicy – Gorc
Troszacki
Zadanie II: Remont szlaku niebieskiego na odcinku dolina Turbacza - Czoło Turbacza
UWAGA: Zadanie II: Zamawiający dopuszcza możliwość rezygnacji z części prac na odcinku na
polanie Czoło Turbacza (w granicach działek ewidencyjnych nr: 4287 i 4291) – w takim
przypadku wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zmniejszone o 4,34 % /kwota odpowiadająca
odpowiadającą wartości zaniechanych prac/.
Rozdział V: Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których
mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt. 3 i 4 ustawy, jeżeli zamawiający
przewiduje udzielenie takich zamówień.
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień uzupełniających.
Rozdział VI : Oferty wariantowe.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Rozdział VII : Termin wykonania zamówienia.
Zadanie I: Termin wykonania zamówienia: do 30.09.2014 r.
Zadanie II: Termin wykonania zamówienia: 30.09.2014 r.
Rozdział VIII : Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu oceny spełniania tych
warunków.
1. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy,
którzy spełniają następujące warunki dotyczące:
1.1 posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności

lub czynności, jeżeli

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
1.2 posiadania wiedzy i doświadczenia;
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1.3 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia;
1.4 sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu,
potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach
finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim
stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż
będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności
przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
2. Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu.
2.1 Ocena warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie: wykonawca
,,spełnia’’ albo ,,nie spełnia’’ poszczególnych warunków.
2.2 Zamawiający oceni, czy wykonawca spełnia warunki, o których mowa w pkt. 1 na
podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia (stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ)
oraz dokumentów określonych w rozdziale IX pkt. 1 SIWZ.
2.3 Zamawiający uzna za spełniony warunek:
a) dla Zadania I - II dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia, jeżeli
Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, wykonał co najmniej dwie roboty budowlane o wartości co najmniej
50.000,00 zł brutto (każda z nich),
b) dla Zadania I - II dotyczący dysponowania osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje lub będzie dysponował
jedną osobą na stanowisku kierownika budowy

posiadającą uprawnienia

budowlane w myśl ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z
2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) co najmniej do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności drogowej, z minimalnym 5 letnim doświadczeniem
zawodowym przy kierowaniu robotami budowlanymi o charakterze drogowym.
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Osoby przewidziane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie muszą posiadać wymagane uprawnienia, które zostały wydane
zgodnie z ustawą Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. art. 12 ust. 1 pkt. 2,
ust.

7,

art.12a

lub

uprawnienia

uzyskane

na

podstawie

przepisów

obowiązujących przed wejściem w życie ustawy prawo budowlane z 1994 r.,
natomiast w przypadku osób, które uzyskały uprawnienia w innych krajach Unii
Europejskiej a także osób z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj.
Królestwo Norwegii, Księstwo Lichtensteinu, Republika Islandii) i obywateli
Konfederacji Szwajcarskiej posiadane uprawnienia muszą spełniać warunki
określone w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr
63, poz. 394 z późn. zm.).
c) dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej, jeżeli Wykonawca wykaże, iż
posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co
najmniej:
- dla zadanie I - II: 150.000,00 zł.
3. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców spełniających
którąkolwiek z przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 ustawy.
3.1 Zamawiający oceni czy wykonawca podlega wykluczeniu z postępowania z powodu
spełnienia przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 ustawy odpowiednio na podstawie
złożonych wraz z ofertą dokumentów żądanych przez Zamawiającego potwierdzających
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 przepisy wymagają wpisu do rejestru
lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.
24 ust. 1 pkt 2 ustawy;

3.1.3

aktualnego

zaświadczenia

właściwego

naczelnika

urzędu

skarbowego

potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub
zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
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rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu
3.1.4

aktualnego

zaświadczenia

Społecznych

lub

właściwego

Kasy

Rolniczego

oddziału

Zakładu

Ubezpieczenia

Ubezpieczeń
Społecznego

potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenia

zdrowotne

i

społeczne,

lub

potwierdzenia,

że

uzyskał

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
3.1.5

listę podmiotów należących do tej samej 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 informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej
– wypełnionego według formularza określonego w załączniku nr 5 do SIWZ –
druk do ewentualnego wykorzystania.

3.2 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia żaden z
nich nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy.
3.3 Jeżeli

wykonawca

ma

siedzibę

lub

miejsce

zamieszkania

poza

terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 3.1 niniejszego
rozdziału:
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,
że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie
społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu,

3.4 Wymagane dokumenty zostały szczegółowo opisane w rozdziale IX pkt 2 SIWZ.
3.5 Ocena wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania zostanie dokonana na
zasadzie wykonawca „spełnia” albo „nie spełnia” poszczególne przesłanki określone w
art. 24 ust. 1 pkt. 1 – 11 ustawy.
Rozdział IX : Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy.
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1. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o
których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, zamawiający żąda złożenia następujących
dokumentów:
1.1 Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o których mowa w
artykule 22 ust. 1 ustawy, wypełnionego według formularza określonego w załączniku
nr 3 do SIWZ – druk do ewentualnego wykorzystania. Oświadczenie musi być
podpisane przez osobę/osoby uprawnioną/uprawione do reprezentowania wykonawcy
W przypadku oferty składanej przez wykonawców występujących wspólnie na
podstawie art. 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 przedmiotem zamówienia.
1.3 wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz
z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy
roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone,
wypełniony według formularza określonego w załączniku nr 7 – druk do ewentualnego
wykorzystania,
1.4 wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia
niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie
czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, wypełnione
według formularza określonego w załączniku nr 8

– druk do ewentualnego

wykorzystania,
1.5. oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania
takich uprawnień, wypełnione według formularza określonego w załączniku nr 8 –
druk do ewentualnego wykorzystania,
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2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenia
zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust 1 ustawy,
zamawiający żąda złożenia następujących dokumentów:
2.1 Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania wykonawcy w
okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, wypełnionego według
formularza określonego w załączniku nr 4 do SIWZ – w załączeniu druk do
ewentualnego wykorzystania. W przypadku oferty składanej przez wykonawców
występujących wspólnie na podstawie art. 23 ustawy, oświadczenie wykonawcy
składają jako oddzielne oświadczenia.
2.2 Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1
pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert
2.3 Aktualne

zaświadczenie

potwierdzające

że

właściwego

wykonawca

nie

naczelnika

zalega

z

Urzędu

opłacaniem

Skarbowego
podatków,

lub

zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu — wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed 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 ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub
potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu — wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert;
2.5 Lista podmiotów należących do tej samej 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
formularza określonego w załączniku nr 5 do SIWZ – druk do ewentualnego
wykorzystania.
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3. Jeżeli

Wykonawca

ma

siedzibę

lub

miejsce

zamieszkania

poza

terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
3.1 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert:
3.2 nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i
zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert;
4. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 3.1 oraz
3.2, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się
także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Postanowienia dotyczące
terminów stosuje się odpowiednio.
5. Dokumenty o których mowa w rozdziale IX SIWZ, należy złożyć w formie oryginału lub
kopi poświadczonej za zgodnością z oryginałem przez wykonawcę – poświadczenie musi
być dokonane imienną pieczątką(-kami) i podpisem(-ami) osoby(osób) uprawnionej(-ych)
do składania wszelkich oświadczeń i występowania w imieniu wykonawcy lub innych
osób upoważnionych stosownym pełnomocnictwem wraz z datą i napisem „za zgodność
z oryginałem”.
6. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentu gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna bądź budzi wątpliwości co do
jej prawdziwości
7. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język
polski.
Rozdział X : Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami
oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych
do porozumiewania się z wykonawcami.
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1. Zawiadomienia, wyjaśnienia, oświadczenia, wnioski oraz wszelkie inne informacje
podczas postępowania o udzielenie zamówienia mogą być przekazywane pisemnie,
faksem lub drogą elektroniczną.
2. Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym
oświadczeń

i

dokumentów

potwierdzających

spełnianie

warunków

udziału

w

postępowaniu, a także zmiany lub wycofania oferty.
3. Fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień, oraz informacji przekazanych
faksem lub drogą elektroniczną każda ze stron potwierdzi niezwłocznie na żądanie
drugiej.
4. Do

bezpośredniego

kontaktowania

się

z

Wykonawcami,

upoważniona

jest

p. Grzegorz Napora tel. (18) 331 79 45 *37, p. Ewa Strauchmann (18) 331 79 45 *36
e-mail: gpn@gorcepn.pl
Rozdział XI : Wymagania dotyczące wadium.
1. Ustala się wadium w wysokości:
Zadanie I: 2 000,- zł.
Zadanie II: 2 000,- zł.
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
2.1 pieniądzu;
2.2 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
2.3 gwarancjach bankowych;
2.4 gwarancjach ubezpieczeniowych;
2.5 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 (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).
3. Wadium

wnoszone

w

pieniądzu

Wykonawca

wpłaca

przelewem

na

konto

Zamawiającego Gorczański Park Narodowy 19 1010 1270 0032 4513 9800 0000 przed
upływem terminu składania ofert, przy czym za termin wniesienia wadium w formie
przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego.
Wykonawca w tytule przelewy zobowiązany jest wskazać nazwę Zadania dla którego
ofertę zabezpiecza wadium.
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4. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi zawierać:
4.1 termin obowiązywania (musi obejmować okres związania ofertą począwszy od
upływu terminu składania ofert),
4.2 kwotę (równa kwocie wadium),
4.3 jednoznacznie określonego gwaranta lub poręczyciela (wystawiającego gwarancję
lub poręczenia),
4.4 określenie beneficjenta gwarancji,
4.5 bezwarunkowość

dysponowania

poręczeniem

lub

gwarancją

(gwarant

lub

poręczyciel zobowiązany jest do przekazania kwoty poręczenia lub gwarancji na
pierwsze pisemne żądanie beneficjenta, na konto wskazane przez beneficjenta),
4.6 płatność na pierwsze żądanie (poręczyciel lub gwarant zobowiązany jest do
przekazania kwoty gwarancji lub poręczenia na pierwsze pisemne żądanie
beneficjenta, zawierające oświadczenie dotyczące okoliczności określonych w art.
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 poręczenia).
5. Brak w poręczeniu lub gwarancji jakiegokolwiek z powyższych elementów, jak również
wprowadzenie warunków ograniczających dla Zamawiającego w korzystaniu z wadium,
traktowane będzie jako nie wniesienie wadium i skutkować będzie wykluczeniem
Wykonawcy.
6. Z postępowania zostaną wykluczeni Wykonawcy, którzy nie wnieśli wadium do upływu
terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie,
o którym mowa w art. 46 ust. 3 ustawy Pzp.
7. Oryginał dowodu wniesienia wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji należy
załączyć do oferty.
Rozdział XII : Termin związania ofertą
Wykonawcy zostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Rozdział XIII : Opis sposobu przygotowania oferty.
1. Przygotowanie oferty:
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1.1 Oferta powinna być sporządzona przy użyciu formularza stanowiącego załącznik nr
2 do SIWZ.
1.2 Do oferty powinny być dołączone wszelkie dokumenty i oświadczenia zgodnie z
wymaganiami określonymi w rozdziale IX niniejszego SIWZ. Wówczas, gdy niniejsza
specyfikacja

określa

w

załącznikach

formularz

jakiegokolwiek

dokumentu,

Zamawiający nie wymaga posłużenia się załącznikiem do specyfikacji. Wykonawca
może przygotować własny formularz pod warunkiem, iż będzie on swoją treścią
odpowiadał formularzowi będącemu załącznikiem do SIWZ.
1.3 Oferta powinna być sporządzona w języku polskim w formie pisemnej, trwałą i
czytelną techniką. Wymóg zachowania formy pisemnej oznacza konieczność
złożenia własnoręcznego podpisu (art. 78 Kodeksu Cywilnego).
1.4 Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być

parafowane

własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
1.5 Wszystkie zapisane strony oferty powinny być parafowane przez osobę podpisującą
ofertę, ponumerowane i spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości
dekompletacji zawartości oferty. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty
muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
1.6 Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez Wykonawcę bądź osobę
upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy. Jeżeli upoważnienie do podpisania
oferty nie wynika bezpośrednio z dokumentów rejestrowych Wykonawcy, do oferty
należy dołączyć oryginał lub poświadczoną notarialnie kopię pełnomocnictwa
wystawionego przez osoby do tego upoważnione.
1.7 W przypadku, gdy Wykonawca składa kopię któregoś z dokumentów, musi być ona
poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (Wykonawca składa
własnoręczny

podpis

poprzedzony

dopiskiem

„za

zgodność”).

Jeżeli

do

reprezentowania Wykonawcy upoważnione są łącznie dwie lub więcej osób, kopie
dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez te osoby.
1.8 Jeżeli któryś z dokumentów składanych przez Wykonawcę jest sporządzony w
języku obcym dokument taki należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski,
poświadczonym przez Wykonawcę.
1.9 Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
1.10

Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.
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2. Oferta wspólna – w przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów, oferta musi spełniać
następujące warunki:
2.1 Oferta winna być podpisana przez każdego partnera lub upoważnionego
przedstawiciela/partnera wiodącego.
2.2 Upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela/partnera wiodącego wymaga
podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów.
2.3 Podmioty

występujące

wspólnie

ponoszą

solidarną

odpowiedzialność

za

niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań.
3. Ofertę

należy

gwarantującym

złożyć

w

zachowanie

nieprzeźroczystym
poufności

jej

opakowaniu/zamkniętej

treści

oraz

kopercie,

zabezpieczającym

jej

nienaruszalność do terminu otwarcia.
4. Koperta/opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do Zamawiającego
na adres:
Gorczański Park Narodowy
Poręba Wielka 590
34-735 Niedźwiedź
5. Oznakowanie koperty/opakowania:
„Modernizacja szlaków w Gorczańskim Parku Narodowym w 2014 r.- zadanie …….”
.
PRZETARG NIE OTWIERAĆ PRZED dniem 14.08. 2014 r. godz. 9.00”
6. Koperta oprócz opisu j/w winna zawierać nazwę, adres wykonawcy nr telefonu oraz adres
email.
7. Zmiany w ofercie.
7.1 Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do
złożonej oferty w formie pisemnej przed upływem terminu składania ofert.
7.2 Wprowadzone zmiany musza być złożone w/g takich samych zasad jak oferta, w
kopercie z dopiskiem „ZMIANA”.
7.3 Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte na sesji publicznego
otwarcia ofert przy otwieraniu oferty wykonawcy, który wprowadził zmiany i po
stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty.
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7.4 Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać sie z
postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (w/g takich samych
zasad jak wprowadzanie zmian) z napisem na kopercie „WYCOFANIE”.
7.5 Koperty oznakowane „WYCOFANIE” będą otwierane na sesji publicznego otwarcia
ofert w pierwszej kolejności. Koperty z ofertami, których dotyczy wycofanie nie będą
otwierane.
Rozdział XIV : Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
1. Oferty należy składać w sekretariacie Gorczańskiego Parku Narodowego do dnia
14.08.2014 r. do godz. 08:30
Zamawiający zwróci niezwłocznie wykonawcom oferty (bez otwierania), które zostały
złożone po terminie.
2. Miejsce otwarcia ofert - w siedzibie Zamawiającego, sala edukacyjna (parter), w dniu
14.08.2014 r. o godz. 09:00
3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający przekaże zebranym wykonawcom
informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
4. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu w/w informacji.
Po otwarciu ofert przekazane zostaną następujące informacje: nazwa i siedziba
wykonawcy, którego oferta jest otwierana oraz zaoferowana cena.
Rozdział XV : Opis sposobu obliczenia ceny
1. Cena oferty, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego
podatku VAT dla każdego zadania osobno.
2. Cena podana w ofercie ma charakter ceny ryczałtowej i obejmować ma wszystkie koszty i
składniki związane z wykonaniem

zamówienia, jakie zobowiązany będzie ponieść

Zamawiający za prawidłową realizację całości zamówienia.
3. Cena nie ulega zmianie przez okres obowiązywania umowy.
4. Zamawiający dopuszcza wypłatę wynagrodzenia w etapach – odpowiednio do
zaawansowania prac.
Rozdział XVI : Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze
oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
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1. Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie stosował wyłącznie jedno
kryterium (w odniesieniu do każdego zadania): Cena brutto – 100%
2. Ocena ofert dokonana zostanie przy zastosowaniu punktowego sposobu ich klasyfikacji
od 1 – 100 w oparciu o następujący wzór:
C = (Cn / Cb) x 100;
gdzie: C – liczba punktów danej oferty
Cn - cena najniższa,
Cb - cena badana.
3. Punkty będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku.
4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.
Rozdział XVII : Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone
rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości rozliczania w walutach obcych.
Rozdział XVIII : Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze
oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
1. Umowę może podpisać w imieniu wykonawcy osoba/osoby upoważniona/upoważnione
do

reprezentowania

wykonawcy

wymieniona/wymienione

w

aktualnym

odpisie

z właściwego rejestru albo ewidencji działalności gospodarczej lub pełnomocnik, który
przedstawi stosowne pełnomocnictwo - oryginał dokumentu wystawiony przez osoby
reprezentujące podmiot gospodarczy lub kopia (odpis) notarialnie poświadczona.
2. W przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie
zamówienia

publicznego

przedstawienia

umowy

regulującej

współpracę

tych

wykonawców (oryginał dokumentu lub jego kopia poświadczona za zgodność z
oryginałem przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowania wykonawcy
lub kopia (odpis) notarialnie poświadczona), zawierającej co najmniej:
2.1 zobowiązanie

do

realizacji

wspólnego

przedsięwzięcia

obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia,
2.2 określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,
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2.3 czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy niż okres obejmujący
realizację zamówienia.
3. Wykonawca, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą jest obowiązany do zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego zgodnej z treścią złożonej oferty i wzorem
umowy załączonym do SIWZ stanowiącym zał. 6, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy PZP,
w terminie określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 i 2 Ustawy Pzp.
Rozdział XIX : Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
1. Zamawiający przewiduje wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
2.

Od wykonawcy, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza wymagane będzie
wniesienie przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań
w wysokości 10% ceny brutto.

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w następujących
formach:
3.1 pieniądzu;
3.2 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
3.3 gwarancjach bankowych;
3.4 gwarancjach ubezpieczeniowych;
3.5 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.
4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu jest wpłacane na rachunek bankowy wskazany
przez Zamawiającego.
5. Zabezpieczenie

wnoszone

w

postaci

poręczenia

lub

gwarancji

ubezpieczeniowej/bankowej musi zawierać w swej treści następujące elementy:
nazwę Wykonawcy i jego siedzibę (adres),
nazwę Zamawiającego,
nazwę Gwaranta lub Poręczyciela,
określać wierzytelność, która ma być zabezpieczona gwarancją,
sformułowanie zobowiązania Gwaranta do nieodwołalnego i bezwarunkowego
zapłacenia kwoty zobowiązania na pierwsze żądanie zapłaty.
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Gwarant nie może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych
warunków lub też od przedłożenia jakiejkolwiek dokumentacji. W przypadku przedłożenia
gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej nie zawierającej wymienionych elementów, bądź
posiadającej jakiekolwiek dodatkowe zastrzeżenia, Zamawiający uzna, że Wykonawca nie
wniósł zabezpieczenia 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 podpisanym przez
strony umowy protokołem odbioru.
6.2 30 % kwoty zabezpieczenia zostanie pozostawione na zabezpieczenie roszczeń z
tytułu rękojmi. Kwota ta zostanie zwrócona nie później niż w 15. dniu po upływie
okresu rękojmi za wady.
7. Zamawiający zwraca zabezpieczenie – wniesione w pieniądzu, wraz z odsetkami
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane,
pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniędzy na rachunek Wykonawcy.
8. W przypadku nienależytego wykonania umowy kwota zabezpieczenia należytego
wykonania umowy nie zostanie zwrócona Wykonawcy i pozostanie w dyspozycji
Zamawiającego.

Rozdział XX: Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści
zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór
umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie
zamówienia publicznego na takich warunkach.
Zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia
publicznego na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do
niniejszej SIWZ.
Rozdział XXI: Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy
w toku postępowania o udzielenie zamówienia.
1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma
lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę
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w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień
publicznych.
2. Szczegółowe uregulowania w przedmiocie środków ochrony prawnej przysługujących
Wykonawcom znajdują sie w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.
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Spis załączników do SIWZ:
Załącznik nr 1 - Dokumentacja projektowa
Załącznik nr 2 – Wzór formularza oferty cenowej
Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr 4 – Oświadczenie dotyczące braku podstaw do wykluczenia
Załącznik nr 5 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
Załącznik nr 6 - Wzór umowy
Załącznik nr 7 – Wykaz wykonanych zamówień
Załącznik nr 8 – Wykaz osób wraz z oświadczeniem o posiadaniu uprawnień
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