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il;il**ia 590' 34_735 NieczvliedŹ

NIP 7372201299

SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

NAZWA ZAMOWIENIA:

,,Dostawa samochodów terenowych dla Gorczanskiego P.N.',

Oznaczenie wg kodu CpV:34113000-2

Przetarg został ogłoszony w BZP pod nr ...3F,9'3i: - 2*14

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Gorczański Park Narodo'vy
Poręba Wietka 590
34 _735 Niedźrviedź

NIP: 7372201299

mail: gpn@gorcepn.pl
tel./fax: 18 33-179-45

REGON: 122461287

2.

a
J.

Zamówienie zostanie udzielone w trybie przetargu nieograniczonego (w oparciu o oddz. ]
,,Prqwa Zamówień Publicznych'' z 29.0].2004 r., telrst jedn' Dz.U. 20I3 poz' 90ż z póź. zmian. _
olcreślanym w dalszej części specyfikacji slcrótem PZP).

Przedmiotem zarlówienia jest dostawa dla Gorczańskiego Parku Narodoweg o 2 szt.
samochodów terenowych spełniaj ących wymo gi Zamawiaj ącego.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera op'u.o*u.'ie pt.: ,,opis przedmiotu
zamówienia". optacowanię to jako zał, nr 1 stanowiintegralną iułose ze specyfikacją
istotnych warunków zamówienia (olcreśIanq w dalszej części skrótem siwz) wtaz Z
dokumentami do niego załączonymi.

4. Wymagany nieprzekraczalny termin wykonania zadania: do 15 grudnia 2014 t
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6.

a) wynikaj ące z art" 22 ust. I PZP _ o udzielenie zamówienia mogą ubiegać sieWykonawc y, którzy spełniaj ą warunki doty czące:
o posiadania uprawnień do wykonywania określ onej działalności lub czynności,

j eŻeli przepi sy prawa natJadaj ą o b owi ązek ich po s i adani a

>> Zamawiający nie. określa wymogów jakie Wykonawca musi spełnić w celu
wykazania spełnienia ilw wymogu. warunek ten uwaza się Za S
ieśli Wvkonawca złoży stosołvne oświad

o posiadania wiedry i doświadczenia

>> Zamawiający nie określa wymogów jakie Wykonawca musi spełnić w celu
wykazatia spełnienia w/w wymogu. Warunek ten uwtŻa się za spełniony,
jeśli Wykonawca złoŻy stosowne oświadczenie w przedmiotowyrr zakresie
zawarte w treści wzoru oferty stanowiącej załącznikdo niniejszej siwz,

dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobamizdolnymi do wykonania zamówienia.

>} Zamawiający nie określa wymogów jakie Wykonawca musi spełnió w celu
wykazania spełnienia */w wymogu. Warunek tęn uwaŻa się za spełniony,
jeśli Wykonawca złoŻy stosowne oświadczenie w przedmiotowyrrr zakresie
zawarte w treści wzoru oferty stanowiącej załącznikdo niniejszej siwz,

. sytuacji ekonomicznej i finansowej,

>> Zamawiający nie określa wymogów jakie Wykonawca musi spełnić w celuwykazania spełnienia w/w wymogu. Warunók t.n uważa się za spełniony,jeśli Wykonawca złoŻy stosowne oświadczenie w przedmiotowym zakresie
zawarte w treści wzoru oferty stanowiącej załącznik do niniejszej .i*r,

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się tych Wykonar.vcÓw, którzvnie spełniaj ą w/w warunków.

b) związane z art.24 ust. I PZP oruz art.26 ust. 2LPZP:

' nie mogą podlegać wykluczeniu w oparciu o przesłaŃi określone w art. 24 ust. 1PZP oruzw art. 24 ust. 2 p. 5 pZp.

Z postępowania o udzielenie zamów-ienia wyklucza się tych Wykonawcówo którzy
spełniają warunki określone w art. 24PZP.

W celu dokonania oceny w/w warunków
spełnia/nie spełnia), zostanie dokonana
Wykonawców dokumentów, określonych
warunków zamówienia określanej w dalszej

udziału (na zasadzie dokonanej kwalifikacji
wnikliwa ocena przedstawionych przęz
w .p.. 7 niniejszej specyfikacji istotnych

części skrótem siwz.
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,,Dostawa samochodów terenowych dla Gorczańskiego P.N.''

7. Wykaz dokumentów i oświadczeń' jakie mają dostarczyÓ uczestnicy postępowania:

a) n/w dokumenty:
. ofertę sporządzoną w oparciu o druk Zarnawiającego (zal. nr 2), która oprócz

podstawowych danych identyfikujących Wykonawcę (taktch jak nanła i właściciel
Firmy/imię i nazwisko, dokładny adres, NIP, nr faksu i/lub qdres mailowy) za'wiera
stosowne oświadczenia (w trybie art. 22 ust. 1, art. 24 ust. 1 i 2, art. 26 ust. 2d, art.
44PZP),

b) w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu _
określonych w p. 5a siwz, Wykonawca jest zobowiązany do złoŻętiawrazz ofertą:

. oświadczenia o spelnieniu warunków udziału rv prorvadzonym postępowaniu *
treść tego oświadczenia została zawarta ptzez Zamawiającego w załączonym do
siwz druku oferty. ZłoŻętie oferty wg wzonr druku oferty stanowiącej załącznik do
niniejszej siwz jest spełnieniem tego wymogu.

Wykonawc a moŻe polegaó na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym,
osobach zdolnych do wykonaria zamówienia lub zdolnościach finansowych innych
podmiotów, niezaleŻnie od charakteru prawrego łączących go z nimi stosunków. W
takiej sy'tuacji Wykonawca zobowiązany jest udowodnió Zamawiającemu' iz będzie
dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówietia, w szczególności
przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązartie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu
zamówienia.

c) w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu -
określonych w p. 5b siwz, Wykonawca jest zobowiązar'y do złożeniawrazzofertą :
. oŚwiadczenia o braku podstaw do wykluczenia _ treśó tego oświadczenia zostaŁa

zaułarta przez Zamawiającego w załączonym do siwz druku oferty. ZŁoŻenie oferty
wg wzoru druku oferty stanowiącej załącznik do niniejszej siwz , jest spełnieniem
tego wymogu w stosunku do złoŻeniatego oświadczenia,

. listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej _ ńoŻenie tego
oświadczenia dotyczy tych wykonawców, którzy w swojej ofercie złoŻyli
oświadczenie o przynależności 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 przez Wykonawców na zasadzię konsorcjum lub
spółek cywilnych (ptzez Wykonawców będących osobnymi podmiotami
gospodarczymi _ w opa?ciu o art. 23 PZP) o niniejsze zamówienie, naleŻy do oferty
dodatkowo załączyć:

. oświadczenie o wspólnym wykonywaniu usług objętych w/w zamówieniem
zawierające wskazanie pełnomocnika upoważnionego prawnie (na zasadzie
stosownego pełnomocnictwa) do reprezentowania wszystkich podmiotów
ubiegających się wspólnie o udzielenie tego zamówienia do reprezentowania w
niniejszym postępowaniu i/lub do zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego,

slL+ilłl .} r' l



,,Dostawa sąmochodów terenowych dla Gorczańskiego P.N.,'

wszelkie dokumenty związane Z potwierdzeniem warunków udziału w niniejszympostępowaniu (wynikające z p. 5 a siwz).-_składa je tylko ten Wykonawca, któryspełnia warunek udziału w postępowaniu-lub * p'iypuor." łącznego ich speiniarriatylko Wykonawcy, których potencjał składa Ę"iu Ę"'rr. spełnianie danegowarunku,
wszelkie dokumenty zwi4zane z potwierdzeniem braku podstaw do wykluc zenia zniniejszego postępowania (wynikające z p. 5 b siwz) składają wszyscyWykonawcy (vide u\Ą1aga dotycząca rodzajow dokumentów składanych przezWykonawców mających siedzibę tuu mie;sce zamieszkania pozaterytorium Polskiza'warta ponizej tego podpunktu), wchodzący do.konsorcjum jako jej uczestnicy lubwystępujący w spółce cywilnej jako wspólnióy tej spółki,
pełnomocnictwo do reprezentowania ton'oi.ju-l'połii złozone w oryginale lubnotarialnie poświadczonej kopii

m

8.

9.

Polski Zamavńający nie wymaga .t

Llłyttga _ w/w dokumenty należy złoĄłć w oryginale lub lrserokopii. W przypadku załqczeniakserokopii wymaganego dokumentu musi ona zostać pótwrerdźor;' ;; zgodność zoryginałem przez WykonTwcę lub osobę formalnie upoważnionq do reprezentowanią
Wykonavvcy.

Jakikolwiek brak w/w dokumentów (po uprzednim zastosowaniu przez Zamawiającegouregulowań prawnych wynikających bezpośrednio z art.26 ujt. 3 i 4 PZP) lub ich wadyformalno - prawre 
Q więc niezgodność z rczporządr"ni.* Prezesa RM z 19.02.2013 r.(oz,'u_' ]ot3 r' poz.231), skutkuje wvkluczeniem \ń'k;;;*.y na podstawie art. 24 ust.2p" 4 PZP"

Z kolęi niezgodne sporządzenie oferty Z wymogami siwz skutkuje jej odrzuceniem woparciu o art' 89 ust' 1 p. 2 PZP (z zaJtrzez.ni.rrr-*yrrikającym z treści art37 ust. 2 p. 3PZP).

Do kontaktu z Wykonawcami uprawniony jest:

a) w sprawach formalno-prawnych p. mgr inz. Tomasz Gierat, w dniach pn. - pt., odgodz.9 00 - llw, tei.: 18 
'sz_ilg_ 

s w.43;
b) wsprawachmerytorycznychp. mgrinz. KrzysztofFaltyn, tel.: 1g 33_17945w.37

Zgodnie ztreścią un'27 PZP wszęlkiego rodzajuoświadczenia, wnioski, zawiadomienia,zapytania' informacje ". etc. Zamawiójący i Wyko"u*.y przekazująpisemnie, faksemlub drogą elektroniczną:

a) na podany w p' 1 adres/mail/faks _ w przypadku korespondencji wysył anej przezWykonawców do Zamawiającego,

W przypadku wniosku złożonego ptzez Wykonawcę
(zapytanie) Zamawiający j

t}'-::,:*T.1ti:*któr1n*pływapołowaw;;;;.fi;#iifi:ilJj'::ffi11 Ulęrt'

[r**":r:Tł^1"":1':ii"'::1- 
,.ńu się zam.rnutni" ,i oŻonąw terminie, jeśli jej

treści

e"ęą-

treśÓ dotarła przed jego upływem.
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b) na podany ptzez Wykonawcę w ofercie adres/mail/faks _ w przypadku korespondencji
wysyłanej przez Zamawtającego do Wykonawców.

I0. Zarnawiający nie wymaga zŁoŻeniawadium _ zgodnie z art. 4'5 ust.Z PZP.

tl.Termin związarlia złoŻoną ofertą wynosi 30 dni, licząc od daty składania ofert _ z
możliwością przedłuŻenia tego terminu na ozltaczony okres, jednak nie dŁaŻszy niŻ 60
dni, zgodnie z art. 85 ust. 2 PZP.

12. opis przygotowania ofert oraz termin i miejsce ich złoŻenia.

oferty naIeŻy składaó w zaklejonych kopertachzawierających w nagłówku nazwę i adres
Wykonawcy, zatyiiowanych: ,,Dostawa samochodów terenowych dla Gorczańskiego
P.N." w sekretariacie Dyrekcji Gorczanskiego PN - do 26 listopada20t4 r., do godz.8@
(Iiczy się termin ottzymaniaptzezZamawiającego oferty, a nie data jej nadania !l
otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godz. 8tr w siedzibie oyrót<c.;i GPN;podczas
j awne go p o s i edzeni a Zakładowej Komi sj i Przetargowej .

Składana oferta musi:

' odpowiadaó wszelkim wymogom Zamawiającego wynikających z stwz,

' zawietać wymienione w p. 7 dokumenty w tym wypełnione druki Zatnawiającego
stanowiące załącztttk do niniej szej siwz,

' zostaÓ ptzetłumaczona naj. polski, jeśli jest składana w j. obcym (zgodnie z art. 9
ust. 3 PZP). Dotyczy to takze wszelkich załączanych do niej
dokumentó w l załączników .

. co do formy:

o być sporządzona pismem komputerolvym (lub maszynowym),

<> zawieraó trwale spięte (zszyte), ponumerowane i zaparafowane przez
Wykonawcę strony (wr az z załącznikarti),

o byó złoŻona w taki sposób, aby uniemożliwić ujawnienie jej treści przed'
terminem otwarcia ofert,

13. Opis sposobu obliczenia ceny oferty.

Cęna oferty ma charaktÓr ceny ryczałtowej, a więc ma obejmowaó wynagrcdzenie za
całkowite i bez wad wykonanie zadartia opisanego w siwz oraz szcżegółowo w
opracowaniu pt.: ,,opis przedmiotu zamówienia''. ozflacza to, Że cena musi zawierać -
uwzględniaó wszystkie koszty zwięane z rea|izacją przedmiotowego zadania i nie moze
ulec zmianie podczas obowiązyłvania umowy.

14" Kryteria przyjęte do oceny ofert oruz ich waga:

oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie zponiŻszymi
kryteriami:

qr* slx>ila j ł fi
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xli

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

oferta, która otrzyma największąpl:nkłację Zostanie :uznana za rlajkorzystniejszą do jego
wykonania.

Ww kryteria będą oceniane programem komputerowym ,,Zamówienia Publiczne v. 5.0''
przy zastosowaniu maksymalnej ilości 10 pkt w oparciu o wartoŚci kryeriów określone w
badanej ofercie:

o kryterium ceny będzie ocęniane nazasadach minimalizacji,

Zastosowany przez Zamawiającego do obliczeń program komputerowy ,,Zamówienia
Publiczne v. 5.0o'stosuje do wyliczeń następujące algorytmy:

. dla minimalizacji:

n_. '. minimalna wartość kryteriów yfx,Y= x MP x- wartość kryterium y w ofercie x
'Lwogcł y X ilość członków komisji j

w)iaśnienia do w/w wzorów:

Px,y _ ilość punktów uzyskiwanych przez danq ofertę x dlą ocenianego kryterium y
MP _ możliwą do uzyskania malcsymalna ilość punktów (w tym wypadku 10)
waga y _ wąrtość wagi wyrażonaw oń

Komisja Przetargowa Zamawiajqcego liczy 3 osoby.

15. Zawarcie umowy oraz jej istotne i obligatoryjne postanowienia:

a) zawarcie umowy na rea|izację przedmiotowego zamówienia nastąpi po upływie
terminu przewidzianego w PZP na ewentualne skorzystanie przez uczęsiników
postępowania z ptzy sługuj ących im środków ochrony prawnej .

b) Wykonawca wybrany w wyniku przeprowadzonego postępowania do rea1izacji
przedmiotowego zadaniazostanie poinformowany o terminie i miejscu jej podpisania,

c) procedura odbioru reatizacji przedmiotowego zadania zostanie zakoiczona spisaniem
stosownego protokołu odbioru,

d) podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury jest uprzednie wykonanie
przedmiotowego zadania bez wadl zastrzeŻenluwag,

e) fakturę naleŻy ptzedłoŻyc Zamawiającemu w terminie 7 dni od daty protokolamego
odbioru zadartia,

f) termin płatności liczony od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury wynosi 30
dni,

CF stroła {'l z R
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g) wprzypadku:
. samochodu udzielana gwarancja nie może byó krótsza niŻ gwarancja fabryczna _

udzielana przez producenta danej marki samochodu (do treści umowy wpisany
zostanie okres gwarancji podany przez Wykonawcę w treści oferty),. instalacji radiostacji, ich montaż i wpięcię do instalacji pojazdu ma zostać dokonany
w taki sposób, który nie będzie powodował utraty gwarancji producenta danej marki
pojazdu oraz samych radiostacji (strojenie układu antenowego montowanej
radiostacji musi być wykonane ptzez osobę posiadającą stosowne umiejętności i
dysponuj ącą odpowiednim (profe sj onalnym) sprzętem),

h) wymagane (obowiązkowe) przeglądy w okresie gwarancji i/lub ewentualne naprawy
gwarancyjne muszą byó dokonywane we wszystkich autoryzowanych stacjach obsługi
(ASo) danej marki dostarczonego samochodu, w tym równiez w siedzibie
Wykonawcy

i) w oparciu o art. 144 PZP Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiarry
postanowiefi zawartej uprzednio umowy w stosunku do treŚci złoŻonej oferty, na
podstawie których dokonano wyboru Wykonawcy na realizację przeómiotowego
zamówienialzadania. Zmiany te mogą dotyczyÓ:

. tych zapisów umowy' których postanowienia są bezpośrednio vzalężnione od
odrębnych przepisów prawnych (niż wynikających z PZP wraz Z przepisami
wykonawczymi), a w trakcie realizacji przedmiotowego zadania wptowidzone
zostały ich nowelizacje bezpośrednio wpłyrvające na jej treść,

do wprowadzenia w/w
zmian jest uprzednie sporządzenie odpowiedniej dokumentacji uzasadniającej ich
wprowadzenie (np. w postaci: protokołu konieczności; informacji/wniosku ósoby
wykonującej obowiązki koordynatora projektu) na zasadzie aneksu do zawartój
umowy.

16. Zarrtavłiający:

a) nie będzie żądał zabezpieczenia należytego wykonania warunków umowy zgodnie z
art.l47 ust. I PZP

b) nie dopusz cza do składania ofert częściowych oruz oferty wariantowej,

c) nie będzie zawieruł umowy ramowej,

d) nie przewiduje:

. udzielenia zamówień uzupełniających (zgodnie z art. 67 ust. 1 p. 6),. rozliczenia w walutach obcych,

. zwTotu kosztu udziału w niniejszym postępowaniu.

17. Uczestnikom niniejszego postępowania przysługuje prawo do:

a) poinformowania Zamawtającego (w terminie przewidzianym na złoŻęnię odwołania)
o niezgodnej z przepisami PZP czynności podjętej przez Niego lub jej zaniechaniu,
do której Zamawiający zobowiązany jest na podstawie PZP, a na które nie
przysługuje odwołanie, na podstawie art. 180 ust. 2PZP,

b) odwołania w oparciu o dziaŁ YI rozdz. I-2 PZP, a w następstwie jego złoŻenia _
prawo złoŻenia skargi do sądu okręgowego w oparciu o działYI rozdz.3 PZP.

i)

slroria 7 z I
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18' Wszelkie sprawy 
.forrr_raln9 związane z prowadzeniem niniejszego postępowaniaprzetargowe8o, źt nie określone w"niniejszej specyfikacji reguluń p\p ora, przepisywykonawcze do tej ustawy. Zkolei a9."-'r*os"i;ońł;"wanych pruez Zamawiającego i
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*:]:::-:J;i,* 
r"?!!^::.-':!:!"F cywilny,, (Dz. U. "zót[,"iZ?."ń'ł,';;;il:;Jj'ffi

I9'Zamawiający zasttzega sobie prawo do odstąpienia od' zawartej umowy w terminie 30dni od powzięcia wiadomościb zaistnieniu oiioliczności powo i":,ą"i"n, ze3.i *yt onunienie leży w interesie publicznym, częgo nie można uyio p.'"*i dzieć wchwili zawiqaniaumowy (zgodnie ztreściąarrt.I45 ust. t rzl;

Sporządził:

TG/KF
Zatwierdził

DYR. E KTO R

II/ załaczeniu:

1. opis przedmiotu zamówienia (zał. nr l)
2. Druk oferty (nł. nr 2),
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